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• STRESZCZENIE

• Celem szczego% łowym dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest transformacja Gminy Nielisz w

kierunku  gospodarki  niskoemisyjnej,  poprzez  ograniczenie  emisji  gazo% w  cieplarnianych,  poprawę

efektywnos%ci  energetycznej,  wzrost wykorzystania energii  ze z%ro% deł odnawialnych i  poprawę jakos%ci

powietrza.

•Na rok bazowy wyznaczono 2014 rok.  Poziom emisji  w roku bazowym -  2014 wynio% sł  23 600,23

MgCO2,  a  redukcję  emisji  do  roku  2020 okres%lono  20%  roku  bazowego  i  wyniosła  4 720,0  MgCO2.

Natomiast emisja docelowa wyniosła  18 171,9 Mg CO2.

•Największy udział  w całkowitej emisji CO2 z terenu gminy w 2014r. ma sektor mieszkalny (66,36%),

transport prywatny i komercyjny (26,34%), następnie sektor przemysłu, handlu i usług, 6,02oraz sector

budynko% w komunalnych i urządzenia komunalne (1,28%)

• Program działan%  na rzecz poprawy efektywnos%ci energetycznej i redukcji emisji gazo% w cieplarnianych

został  skonstruowany  tak,  aby  w  maksymalny  sposo% b wykorzystac%  potencjał  ekonomiczny  redukcji

emisji CO2 i obniz9enia zuz9ycia energii. Chcąc wypełnic%  zobowiązania Gminy Nielisz nalez9y ograniczyc%

emisję CO2 o 944 MgCO2 rocznie.

• Realizacja działan%  zawartych w  Planie  przyniesie bezpos%rednie korzys%ci  dla mieszkan% co% w Gminy w

postaci m.in.:

• poprawy czystos%ci powietrza poprzez zmniejszenie emisji  gazo% w i zanieczyszczen%  stałych w

obiektach  energetycznych  i  transporcie  lokalnym  w  wyniku  przejs%cia  na paliwa  alternatywne  i

stosowanie OZE;

• Podwyz9szenia  stopnia  bezpieczen% stwa  energetycznego  Gminy  oraz  w  sposo% b  istotny  obniz9enia

koszto% w eksploatacji budynko% w mieszkalnych i obiekto% w uz9ytecznos%ci publicznej poprzez zmniejszenie

zuz9ycia  energii  w wyniku  kompleksowych działan%  termomodernizacyjnych,  modernizacji  i  wymiany

os%wietlenia.

•W PGN wyznaczono następujące cele strategiczne:

• Dąz9enie do utrzymania niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego i zaspokajania potrzeb 

społeczen% stwa;

• Wdroz9enie wizji gminy jako obszaru zarządzanego w sposo% b zro% wnowaz9ony i ekologiczny, 

stanowiącego przykład zaro% wno dla gmin powiatu jak i wojewo% dztwa;

• Ograniczenie emisji pyło% w i gazo% w cieplarnianych z instalacji wykorzystywanych na terenie 

gminy, a takz9e emisji pochodzącej z transportu mające na celu spełnienie norm w zakresie jakos%ci 

powietrza;

• Zwiększenie efektywnos%ci wykorzystania/wytwarzania energii oraz wykorzystywanie 

odnawialnych z%ro% deł energii;



• Rozwo% j innowacyjnej gospodarki lokalnej opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie;

• Poprawa ładu przestrzennego, rozwo% j zro% wnowaz9onej przestrzeni publicznej, a takz9e 

rewitalizacja zdegradowanych obszaro% w.

• Całkowite nakłady inwestycyjne w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nielisz  oszacowano na

kwotę  29  650  500  zł  i  przewidziano  do  wydatkowania  przez  wszystkie  zidentyfikowane  grupy

uz9ytkowniko% w energii. Realizacja zadan%  wynikających z Planu będzie następowała w miarę moz9 liwos%ci

finansowych Gminy i będzie sukcesywnie wprowadzana do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nalez9y

podkres%lic%,  z9e  znaczna częs%c%  zadan%  i podejmowanych działan%  finansowana będzie  ze s%rodko% w spoza

budz9etu Gminy, jako zadania uczestniko% w rynku

• Celowe  jest  zorganizowanie  w strukturach  Urzędu  Gminy  Nielisz  wewnętrznej  komo% rki  w postaci

Koordynatora  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej.  Zadaniem  tej  jednostki  byłoby  koordynowanie,

monitorowanie biez9ących działan%  innych jednostek gminnych oraz interesariuszy zewnętrznych, a takz9e

przygotowanie raporto% w na posiedzenia Rady Gminy.

• Ocena  realizacji  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej polegac%  będzie  przede  wszystkim

na monitorowaniu,  czyli  obserwacji  zmian  w  wielu  wzajemnie  ze  sobą  powiązanych sferach

funkcjonowania  Gminy  (administracyjnej,  gospodarczej,  ekonomicznej, społecznej,  ekologicznej  itp.).

Proces monitorowania realizowac% powinien Koordynator Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

• Koordynator  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  -  osoba  odpowiedzialna  za  monitoring  i  wdraz9anie

Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  w  gminie  corocznie  dokona  poro% wnania  wskaz%niko% w  z

harmonogramem rzeczowo - finansowym i przygotuje zbiorczy raport.  

Realizacja  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej   dla  Gminy  Nielisz  pozwoli  Gminie  stać  się

regionalnym liderem wdrażania programów zrównoważonej polityki energetycznej w zakresie

ograniczenia zużycia energii i rozwoju energetyki odnawialnej na terenach wiejskich.

• Cel i podstawa wykonania PGN

Celem Planu jest okres%lenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zuz9ycia energii i

emisji  gazo% w cieplarnianych  na  obszarze Gminy Nielisz,  działan%  zmierzających  do redukcji  zuz9ycia

energii,  zwiększenia  wykorzystania  z%ro% deł  odnawialnych  oraz  ograniczenia  emisji  gazo% w

cieplarnianych wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną ich efektywnos%ci.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu ro% wniez9  wzmacnianie działan%  na rzecz poprawy jakos%ci

powietrza na obszarach, na kto% rych odnotowano przekroczenia poziomo% w dopuszczalnych substancji

w powietrzu  poprzez  redukcję  emisji  zanieczyszczen%  (m.in.  pyło% w,  dwutlenku  siarki  oraz  tlenko% w

azotu).

Po  przyjęciu  PGN przez  Radę  Gminy  Nielisz  będzie  on  miał  charakter  dokumentu

obowiązującego,  okres%lającego cele strategiczne i  szczego% łowe oraz działania dla ich osiągnięcia w



perspektywie kro% tko-, s%rednio- i długoterminowej wraz ze wskazaniem ich szacunkowych koszto% w i

przewidywanych  z%ro% deł  finansowania.  Ustalone  zostaną  ro% wniez9  zasady  monitorowania  i

raportowania wyniko% w prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej. Opracowany Plan gospodarki

niskoemisyjnej  oraz  zaplanowane  działania  przyczynią  się  do poprawy  stanu  s%rodowiska  i  jakos%ci

z9ycia mieszkan% co% w na terenie Gminy Nielisz.

PGN realizuje  cele  jakimi są:  rozwo% j  niskoemisyjnych z%ro% deł  energii,  poprawa efektywnos%ci

energetycznej,  poprawa  efektywnos%ci  gospodarowania  surowcami  i  materiałami,  rozwo% j  i

wykorzystanie technologii  niskoemisyjnych,  zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywnos%ci

gospodarowania odpadami, promocja nowych wzorco% w konsumpcji.

Podstawą  formalną  opracowania  Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy  Nielisz  jest

umowa pomiędzy Gminą Nielisz a firmą Bioenergetics Consulting Tadeusz Zakrzewski  zawarta w dniu

5 stycznia 2015 r.,

Przy  opracowaniu  Planu  uwzględniono  związane  z  tematyką  dokumenty  strategiczne

(na poziomie  międzynarodowym,  UE,  krajowym,  regionalnym  i  lokalnym),  polityki,  konwencje,

przepisy prawne, a takz9e dostępne wytyczne, w tym szczego% łowe zalecenia dotyczące struktury Planu

gospodarki niskoemisyjnej.

Niniejsza  dokumentacja  została  wykonana  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi  przepisami  i

zasadami  wiedzy technicznej.  Dokumentacja  wydana  jest  w stanie  kompletnym  ze względu  na  cel

oznaczony w umowie.

W  ramach  przygotowania  PGN  zostanie  wykonana  inwentaryzacja  zuz9ycia  energii  i emisji

gazo% w  cieplarnianych  z  obszaru  Gminy  Nielisz  oraz  zostaną  przeanalizowane  moz9 liwos%ci  redukcji

zuz9ycia energii  wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną efektywnos%ci  działan% .  Zostanie opracowany

harmonogram  działan%  i  moz9 liwe  z%ro% dła  finansowania.  Ustalone  zostaną  zasady  monitorowania  i

raportowania wyniko% w prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej.

Interesariusze kto% rzy bezpos%rednio oddziaływują na PGN są:

• Mieszkan% cy gminy Nielisz

• Instytucje publiczne

• Przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy

Dwie gło% wne grupy interesariuszy to:

• Jednostki gminne (interesariusze wewnętrzni)

• Interesariusze zewnętrzni (mieszkan% cy gminy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, i

inne nie będące jednotkami gminnymi)

Wypracowanie włas%ciwego systemu wspo% łpracy z interesariuszami jest niezwykle istotne z punktu

widzenia skutecznej realizacji PGN, poniewaz9 :

 kaz9de działanie realizowane w ramach PGN wpływa na otoczenie społeczne;

  otoczenie społeczne (zaangaz9owanie, ale takz9e odpowiednie nastawienie społeczen% stwa) wpływa na

moz9 liwos%ci realizacji działan% .



Nie da się skutecznie zrealizowac%  PGN bez s%wiadomos%ci tego, kim są interesariusze, jakie kierują nimi

motywy i przekonania i bez pokazania, z9e działanie ma przynies%c%  im konkretne korzys%ci. Podstawą do

odniesienia  sukcesu  we  wdraz9aniu  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  jest  czynne  słuchanie

interesariuszy, ich opinii i wątpliwos%ci oraz wspo% łdziałanie z nimi.

W celu skutecznej realizacji zaleca się, w ramach utworzonej komo% rki doradczej, Komisji ds. energii,

organizację cyklicznych spotkan%  Koordynatora PGN z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Spotkania miałyby na celu wymianę uwag, opinii, ale takz9e wiedzy, dos%wiadczenia i „dobrych praktyk”

we wdraz9aniu działan%  zawartych w planie, wprowadzania rozwiązan%  ograniczających zuz9ycie energii i

emisje z obszaru gminy. Członkowie Komisji inicjowaliby ro% wniez9  działania informacyjno-promocyjne

w zakresie np. energooszczędnos%ci, efektywnego korzystania z urządzen%  i pojazdo% w (festiwale, festyny,

konkursy, itp.).

Dla potrzeb PGN zdefiniowano następujące obszary problemowe (działy gospodarki):

• energetyka,

• budownictwo,

• transport,

• przemysł,

• handel i usługi,

•  gospodarka odpadami,

• edukacja/dialog społeczny,

Obszary problemowe w sektorach:

• dominacja przestarzałego systemu grzewczego,

• niskie parametry techniczne dro% g,

• niska s%wiadomos%c% mieszkan% co% w odnos%nie ochrony s%rodowiska.

• Struktura dokumentu i metodyka jego opracowania.

Dokument  podzielono  na  11  rozdziało% w   w  kto% rych  w  szerszym  zakresie  przedstawiono

zagadnienia bezpos%rednio związane z PGN. Etapy opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na

lata 2014-2020 dla gminy Nielisz przedstawiono na poniz9szym rysunku.

• Przepisy prawa oraz dokumenty strategiczne.

Poniz9ej  przedstawiono  najwaz9niejsze  przepisy  prawa  oraz  dokumenty  strategiczne

na poziomie globalnym, unijnym, krajowym i regionalnym, kto% rych zapisy przeanalizowano z punktu

widzenia  realizacji  niniejszej  pracy,  dla  zapewnienia  spo% jnos%ci  w  zakresie  formułowanych  celo% w

strategicznych, szczego% łowych, jak ro% wniez9  działan%  przyczyniających się do ich osiągnięcia.

Tabela  1  Zakres  zgodnos%ci  PGN  z  najwaz9niejszymi  dokumentami  UE  w  zakresie  gospodarki



niskoemisyjnej

Dokument: Zakres spójności:

Strategia „Europa 2020”

• ograniczenie emisji gazo% w cieplarnianych
o 20%;

• zwiększenie  do  20%  udziału  energii  ze
z%ro% deł odnawialnych;

• zwiększenie efektywnos%ci wykorzystania 
energii o 20%.

Strategia  Unii  Europejskiej  w  zakresie
przystosowania się do zmian klimatu

• rozwo% j zielonej infrastruktury;
• zapewnienie  bardziej  odpornej
infrastruktury.

Dyrektywa  2008/50/WE  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  z  21  maja  2008  r.  w
sprawie  jakos%ci  powietrza  i  czystszego
powietrza dla Europy (CAFE – Clean Air For
Europe)

• ograniczenia  emisji  zanieczyszczen% :  pyłu
zawieszonego  PM10,  dwutlenku  siarki,
dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu;

• poprawa jakos%ci powietrza.

Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  jest  spo% jny  z  dokumentami  strategicznymi  i  programowymi

obowiązującymi w Polsce i w wojewo% dztwie lubelskim. Zakres zgodnos%ci przedstawiono w poni-

z9szej tabeli.

Tabela.  Zakres zgodnos%ci PGN z najwaz9niejszymi dokumentami krajowymi i regionalnymi

Dokument: Zakres spójności:
                                                                  Dokumenty krajowe
Długookresowa Strategia Rozwoju 
Kraju – Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesnos%ci

• innowacyjnos%c% gospodarki

SJ redniookresowa Strategia Rozwoju 
Kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020, 
SJSRK 2020)

• zmiana struktury nos%niko% w energii,
• poprawa sprawnos%ci energetycznej proceso% w 

wytwarzania i przesyłu,
• efektywne wykorzystanie energii i paliw przez 

poszczego% lne sektory gospodarki,
• zwiększenie wykorzystania urządzen%  i 

technologii energooszczędnych oraz tych 
opartych na odnawialnych z%ro% dłach energii;

Umowa partnerstwa

• przejs%cie na gospodarkę niskowęglową i 
niskoemisyjną,

• ograniczenie zuz9ycia energii we wszystkich 
sektorach.

• poprawa infrastruktury drogowej,
• wprowadzanie zasad zro% wnowaz9onego 

transportu.

Realizacja celo% w tematycznych:
• Cel tematyczny 4: Wspieranie przejs%cia na 

gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 



Program Operacyjny Infrastruktura i 
SJ rodowisko 2014-2020

sektorach;
• Cel tematyczny 5: Promowanie dostosowania do

zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem;

• Cel tematyczny 6: Zachowanie i ochrona 
s%rodowiska oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami;

• Cel tematyczny 7: Promowanie 
zro% wnowaz9onego transportu i usuwanie 
niedoboro% w przepustowos%ci w działaniu 
najwaz9niejszych infrastruktur sieciowych.

Linia demarkacyjna

Realizacja działan%  w obszarach interwencji:
• infrastruktura transportowa (drogi, trasy 

rowerowe, transport publiczny),
• gospodarka wodno-s%ciekowa,
• gospodarka odpadami,
• ochrona s%rodowiska,
• infrastruktura energetyczna (rozbudowa i 

modernizacja sieci ciepłowniczych, gazowych, 
elektroenergetycznych, termomodernizacje, 
wytwarzanie energii ze z%ro% deł odnawialnych).

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego (KSRR)

• efektywne wykorzystanie potencjału LOF – 
wpływ na osiąganie celo% w rozwoju kraju;

• realizacja działan%  zawartych w dokumencie 
przyczyni się do poprawy jakos%ci z9ycia 
mieszkan% co% w.

Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)

• dąz9enia do zro% wnowaz9onego rozwoju kraju 
poprzez wykorzystanie potencjału 
wewnętrznego LOF,

• propozycja działan%  słuz9ących poprawie stanu 
s%rodowiska, rozwijaniu i poprawie 
infrastruktury transportowej i 
telekomunikacyjnej, zwiększaniu 
bezpieczen% stwa energetycznego LrOF.

Polityka Energetyczna Pan% stwa do 
2030 roku

.

• poprawa efektywnos%ci energetycznej;
• wzrost bezpieczen% stwa dostaw paliw i energii;
• rozwo% j wykorzystania odnawialnych z%ro% deł 

energii, w tym biopaliw;
• ograniczenie oddziaływania energetyki na 

s%rodowisko

Polityka Ekologiczna Pan% stwa w latach 
2009-2012 z perspektywą do roku 
2016

• Uwzględnienie zasad ochrony s%rodowiskach w 
strategiach sektorowych.

• Aktywizacja rynku na rzecz ochrony 
s%rodowiska.

• Zarządzanie s%rodowiskowe.
•  Udział społeczen% stwa w działaniach na rzecz 

ochrony s%rodowiska
• Aspekt ekologiczny w planowaniu 

przestrzennym.

Strategia Bezpieczen% stwo 
Energetyczne i SJ rodowisko – 
perspektywa do 2020 roku (BEiSJ )

• zro% wnowaz9one gospodarowanie zasobami 
s%rodowiska,

• zapewnienia gospodarce bezpiecznego i 
konkurencyjnego zaopatrzenia w energię



• poprawa stanu s%rodowiska.

Krajowy Plan Działania w zakresie 
energii ze z%ro% deł odnawialnych do 
2020 roku (KPD OZE)

• cel w zakresie udziału energii ze z%ro% deł 
odnawialnych (do 15% w 2020 roku)

• uwzględnienie wykorzystania OZE w sektorze 
transportowym, sektorze energii elektrycznej, 
sektorze ogrzewania i chłodzenia.

Krajowy Plan Działan%  dot. 
efektywnos%ci energetycznej

• cel w zakresie zwiększenia efektywnos%ci 
wykorzystania energii o 20%

Narodowy Program Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) - 
załoz9enia przyjęte przez Radę 
Ministro% w dnia 16 sierpnia 2011 r.

• w zakresie celo% w: gło% wnego (rozwo% j gospodarki 
niskoemisyjnej przy zapewnieniu 
zro% wnowaz9onego rozwoju kraju) i 
szczego% łowych:
o rozwo% j niskoemisyjnych z%ro% deł energii;
o poprawa efektywnos%ci energetycznej;
o poprawa efektywnos%ci gospodarowania 

zasobami ;
o rozwo% j i wykorzystanie technologii 

niskoemisyjnych;
o zapobieganie powstawaniu oraz poprawa 

efektywnos%ci gospodarowania odpadami;
o promocja nowych wzorco% w konsumpcji.

Dokumenty regionalne

Dokument: Zakres spójności:

Regionalny Program Operacyjny 
Wojewo% dztwa Lubelskiego na lata 
2014- 2020

Realizacja celo% w priorytetowych RPO:
• Wspieranie przejs%cia na gospodarkę 

niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
• Zachowanie i ochronę s%rodowiska naturalnego 

oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 
zasobami;

• Promowanie dostosowania do zmian klimatu, 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

• Promowanie zro% wnowaz9onego transportu i 
usuwanie niedoboro% w przepustowos%ci w 
działaniu najwaz9niejszych infrastruktur 
sieciowych;

Regionalna Strategia Innowacji dla 
Wojewo% dztwa Lubelskiego.

• wspieranie rozwoju, dyfuzji i wydajnego uz9ycia 
nowych produkto% w, usług i proceso% w (w 
konteks%cie gospodarki niskoemisyjne);

• racjonalne korzystanie z zasobo% w przyrody oraz
kształtowanie s%rodowiska naturalnego, zgodnie 
z zasadą zro% wnowaz9onego rozwoju;

• innowacyjne działania dla sektora administracji 
publicznej.

Plan zagospodarowania 
przestrzennego wojewo% dztwa 

• efektywne wykorzystanie zasobo% w 
wojewo% dztwa (w konteks%cie odnawialnych 
z%ro% deł energii);

• kształtowanie sprawnych, bezpiecznych 
systemo% w transportu i komunikacji;



Lubelskiego • kształtowanie sprawnych sieci infrastruktury 
technicznej, zapewniających dostawy wody i 
energii, włas%ciwą gospodarkę odpadami.

Program ochrony powietrza dla strefy 
Lubelskiej

• realizacja działan%  naprawczych słuz9ących 
osiągnięciu celo% w redukcji zanieczyszczen% : na 
terenie aglomeracji Lubelskiej (PM10, 
beznzo(a)piren) oraz strefy dolnos%ląskiej 
(PM10, benzo(a)piren, tlenek węgla, ozon);

• realizacja działan%  przełoz9y się na poprawę 
jakos%ci powietrza.

Wojewo% dzki Program Ochrony 
SJ rodowiska dla Wojewo% dztwa 
Lubelskiego przyjęty - Uchwała Nr XXI/
185/12 Sejmiku Wojewo% dztwa 
Lubuskiego z dnia 12 marca 2012 roku

• Działania ujęte w PGN są spo% jne z kierunkami 
działan%  programu i realizują ujęte w Programie 
cele w zakresie odnawialnych z%ro% deł energii, 
poprawy jakos%ci powietrza.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego

• Realizacja prioryteto% w w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej okres%lonych w Strategii ZIT

Dokumenty Gminne

Dokument: Zakres spójności:

Strategia  Rozwoju  Gminy  Nielisz   na
lata 2007 – 2015

• Realizacja  prioryteto% w  w  zakresie  gospodarki
niskoemisyjnej  okres%lonych  w  Strategii  Gminy
Nielisz

Miejscowy  Plan  Zagospodarowania
Przestrzennego

• Efektywne przeznaczenie mikroz%ro% deł energii,
• warunki zagospodarowania i zabudowy terenu,
• rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Źródło: opracowanie własne

• CHARAKTERYSTYKA GMINY NIELISZ

• Charakterystyka ogólna.

Gmina lez9y w wojewo% dztwie lubelskim, w po% łnocnej częs%ci powiatu zamojskiego. Sąsiaduje z

gminami  Izbica,  Rudnik,  Stary  Zamos%c%,  Suło% w,  Szczebrzeszyn,  Zamos%c%.  Powierzchnia  Gminy Nielisz

zajmuje obszar 113 km2, w tym uz9ytki rolne stanowią 80%, a uz9ytki les%ne - 14%. Oddalona jest o 20

km od siedziby powiatu - miasta Zamos%c%  i 80 km od miasta Lublina - siedziby wojewo% dztwa. Gmina

podzielona jest terytorialnie na 25 sołectw i liczy 5 690 mieszkan% co% w. Gęstos%c% zaludnienia wynosiła 51

oso% b/km2. Gmina stanowi 6,04% powierzchni powiatu Zamojskiego. Cechą charakterystyczną gminy

jest występowanie największego w Polsce s%redniego usłonecznienia - około 50% dni słonecznych w

roku oraz duz9e połacie laso% w.

Największą miejscowos%cią pod względem liczby ludnos%ci jest Nielisz, gło% wny os%rodek gminy -

siedziba władz gminnych.

Gmina obejmuje następujące sołectwa: Gruszka Duz9a, Gruszka Mała częs%c% I, Gruszka Mała częs%c%

II, Kolonia Deszkowice, Kolonia Emska, Kolonia Gruszka Duz9a, Kolonia Staw Noakowski, Kolonia Staw

Ujazdowski,  Kolonia  Zamszany,  Krzak,  Nawo% z,  Nielisz,  Ruskie  Piaski,  Staw  Noakowski,  Staw



Ujazdowski, SJ rednie Duz9e, SJ rednie Małe, Ujazdo% w, Wo% lka Nieliska, Wo% lka Złojecka, Zarudzie, Złojec.

Gmina posiada rozwiniętą siec%  hydrograficzną, spływają tutaj z sąsiednich obszaro% w wody z

licznych rzek tworząc dopływy gło% wnej rzeki Wieprza (Por, Łabun% ka, Łętownia, Werbka i Złojecka).

Plan gminy Nielisz

ZJ ro% dło: Urząd Gminy Nielisz

Największą rzeką przebiegającą przez teren gminy jest Wieprz. Szerokos%c%  doliny waha się od

500  do  1100  m,  głębokos%c%  wcięcia  od  kilku  do  kilkunastu  metro% w.  W  dolinie  rzeki  Werbka  w

miejscowos%ci Kolonia Staw Ujazdowski istnieją 4 z%ro% dła o ro% z9nej wydajnos%ci.

Na terenie Gminy Nielisz znajdują się zbiornik wodny Nielisz, zbiornik wody o powierzchni 12 ha

w miejscowos%ci  SJ rednie  Duz9e  i  jezioro  „Sodoma”  w rejonie  Kolonii  Zamszany  o powierzchni  1  ha

połoz9one  ws%ro% d  laso% w.  Waz9nym  elememtem  gospodarki  wodnej  są  stawy  w miejscowos%ci  Ruskie

Piaski utworzone na rzece Łabun% ka o powierzchni około 13 ha.

• Zbiornik wodny w Nieliszu.

Zbiornik  stanowił  priorytetową  inwestycję  w gospodarce  wodnej  wojewo% dztwa  lubelskiego

z uwagi  na  znaczenie  w ochronie  przeciwpowodziowej  doliny  Wieprza  i wyro% wnanie  przepływo% w

w jego  korycie  w okresie  niskich  stano% w  wody.  Funkcjonuje  tu nowoczesny  system  komputerowy

umoz9 liwiający  prowadzenie  racjonalnej  gospodarki  wodnej  w zlewni  rzeki  Wieprz  w okresach

wezbran%  powodziowych  i okresach suszy.

Zbiornik wodny w Nieliszu ma powierzchnię całkowitą lustra wody 888 ha i objętos%c% całkowitą

19,5 mln m3. Podstawowe zadania zbiornika wodnego w Nieliszu, to:

• Zapewnienie przepływu nienaruszalnego (biologicznego) – Qn = 3,0 m3/s poniz9ej zbiornika.

• Ochrona  przed  wezbraniami  powodziowymi  dorzecza  go% rnego  Wieprza  poprzez  redukcję

szczyto% w fal powodziowych o łącznej objętos%ci 11,56 mln m3 (w tym: w ramach stałej rezerwy

powodziowej o objętos%ci 6,49 mln m3 i wyjątkowej rezerwy powodziowej o objętos%ci 6,07 mln



m3).

• Ograniczenie wahan%  zwierciadła wody w okresie lęgo% w ptako% w związanych z ochroną siedlisk

w ramach  programu  Natura  2000  (dyrektywa  unijna  79/409/EWG  w sprawie  dzikiego

ptactwa).

• Wykorzystanie  energetyczne  piętrzenia  wody  poprzez  wykonanie  elektrowni  wodnej

o maksymalnej przepustowos%ci 6,2 m3/s i mocy 362 kW.

• Wyro% wnanie przepływo% w niz9o% wkowych poniz9ej zbiornika w korycie rzeki Wieprz w okresach

niskich  stano% w  wody  wraz  ze  zwiększeniem  zasobo% w  dyspozycyjnych  dla  nawodnien%

rolniczych w okresie letnim oraz dla likwidacji zjawisk lodowych w okresie zimowym.

• Wykorzystanie zbiornika do rekreacji i wypoczynku, m.in. wędkarstwa.Fot. 1.  Zapora czołowa

zbiornika gło% wnego

Fot. 1. Zapora czołowa zbiornika gło% wnego

ZJ ro% dło:

Serwis internetowy inzynierbudownictwa.pl 

Szczego% lnym zadaniem zbiornika jest ochrona s%rodowiska zwłaszcza w go% rnym i s%rodkowym

odcinku rzeki  Wieprz. Zbiornik znajduje się w obrębie Ostoi  Ptako% w o Randze Europejskiej  PL 108

„Zbiornik wodny w Nieliszu” zgłoszonej  do Komisji  Europejskiej  przez Ogo% lnopolskie  Towarzystwo

Ochrony Ptako% w jako spełniającej kryteria potencjalnego obszaru specjalnej ochrony ptako% w Natura

2000.  W grudniu  2004  r.  ekologiczne  organizacje  pozarządowe  przesłały  do  Komisji  Europejskiej

dokument pt. „Propozycja optymalnej sieci obszaro% w Natura 2000 w Polsce – Shadow List”. Obejmuje

on obszary znajdujące się na krajowej lis%cie obszaro% w Natura 2000 zgłoszonych do KE (obejmującej

istniejące obszary ptasie i projektowane obszary siedliskowe).

• Klimat i powietrze.

Gmina  Nielisz,  tak  jak  pozostałe  gminy  wojewo% dztwa  charakteryzuje  się  klimatem

umiarkowanym  kontynentalnym.  Częs%c%  południowa  wojewo% dztwa,  a   zwłaszcza  gmina  Nielisz



charakteryzuje się duz9ym nasłonecznieniem. Roczna suma opado% w nalez9y do niskich w skali kraju i

wynosi ok. 600 mm.  

Największe  ilos%ci  opado% w  wystąpują  w  lipcu  –  237,4  mm,  zas%  najmniejsze  zanotowano  w

listopadzie - zaledwie 0,5 mm. SJrednie roczne temperatury kształtują się w przedziale od 7°C - 7,6°C.

Na obszarze gminy przewaz9ają wiatry zachodnie. Dobre warunki klimatyczne (swoisty mikroklimat)

oraz usytuowanie zbiornika wodnego zadecydowały o lokalizacji wielu os%rodko% w agroturystycznych.

Gmina nalez9y do najbardziej usłonecznionych obszaro% w wojewo% dztwa, kto% re przekracza 1650 h/rok.

Od warunko% w meteorologicznych zalez9y:

• emisja pyłu pierwotnego (temperatura powierza, prędkos%c%  wiatru, natęz9enie promieniowania

słonecznego, wilgotnos%c%),

• emisja zanieczyszczen%  gazowych, z kto% rych w atmosferze formuje się pył wto% rny (temperatura

powierza, prędkos%c% wiatru, natęz9enie promieniowania słonecznego, wilgotnos%c%),

• intensywnos%c%  rozpraszania  zanieczyszczen%  w atmosferze  (prędkos%c%  i  kierunek wiatru,  stan

ro% wnowagi atmosfery, wysokos%c% warstwy mieszania),

• pochłanianie  przez  podłoz9e,  przemiany  i  wymywanie  zanieczyszczen%  atmosfery  (opady

atmosferyczne, wilgotnos%c%, temperatura, natęz9enie promieniowania słonecznego),

• transport  zanieczyszczonych  mas  powietrza  (zanieczyszczenia  wto% rne  i  pierwotne)  znad

innych obszaro% w ze z%ro% dłami emisji (kierunek i prędkos%c% wiatru w warstwie mieszania, opady,

natęz9enie promieniowania słonecznego),

Ocenę jakos%ci powietrza na terenie gminy Nielisz dokonano na podstawie analizy uzyskanej w

ramach „Programu Pan% stwowego Monitoringu SJrodowiska Wojewo% dztwa Lubelskiego na lata 2010-

2012”.  Przeprowadzona  analiza  poziomu  stęz9en%  zanieczyszczen%  za 2012  r.  wykazała  dobrą  jakos%c%

powietrza.  Na obszarach obu stref  stęz9enia  większos%ci  zanieczyszczen% :  benzenu,  dwutlenku siarki,

dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu PM2,5, substancji zawartych w pyle zawieszonym PM10 (ołowiu,

arsenu,  kadmu,  niklu,  benzo/a/pirenu)  i  ozonu  według  poziomu  docelowego  dotrzymywały

obowiązujące standardy. Przekroczenia dotyczyły tylko poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego dla

pyłu  PM10  na jednym  stanowisku  pomiarowym  oraz  poziomu  celu  długoterminowego  dla  ozonu.

Stęz9enia  większos%ci  gazo% w  oraz  substancji  oznaczanych  w  pyle  były  niskie  na  obszarze  całego

wojewo% dztwa.  Niski  poziom zanieczyszczenia  powietrza  odnotowano ro% wniez9  w zakresie benzenu.

Prowadzone pomiary monitoringowe potwierdziły utrzymujące się zanieczyszczenie powietrza pyłem

zawieszonym PM10, jednakz9e w znacznie mniejszym zakresie. Stęz9enia s%rednie roczne pyłu PM10 na

wszystkich stanowiskach dotrzymywały obowiązujące standardy i wynosiły od 28,3 μg/m3 do 33,8

μg/m3. W latach 2003-2012 wykazywały niewielką zmiennos%c%.

• Sytuacja demograficzna.

Łączna liczba ludnos%ci (wg danych GUS - Bank Danych Lokalnych) w gminie  na koniec 2014 r.



wyniosła 5 690 oso% b. W stosunku do lat poprzednich stan ludnos%ci wykazuje nieznaczną tendencję

spadkową.

Tabela Nr 2. Liczba ludności gminy Nielisz.

Rok Liczba ludności
2002 6 205
2003 6 150
2004 6 086
2005 6 062
2006 5 998
2007 5 937
2008 5 860
2009 5 834
2010 5 841
2011 5 813
2012 5 769
2013 5 723
2014 5 690

ZJ ro% dło: Opracowanie własne na podstawie GUS – BDL

Gmina Nielisz nie nalez9y do aktywnych demograficznie, co niestety stawia ją w niekorzystnym

s%wietle wraz z większos%cią gmin wiejskich Lubelszczyzny. Zmiany poziomu liczby ludnos%ci  ukazuje

powyz9sza tabela. Znajomos%c%  obecnych warunko% w demograficznych oraz predykcja przyszłos%ci w tym

zakresie  ma  dla  planowania  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię  elektryczną  oraz  paliwa  znaczenie

kluczowe. Z jednej strony liczba ludnos%ci ma wpływ na aktualne zapotrzebowanie na paliwa i media

energetyczne  oraz  stanowi  odniesienie  dla  obliczania  wskaz%niko% w wyjs%ciowych  do  biez9ącej  oceny

funkcjonowania systemu energetycznego. Ocena ta z kolei  jest bazą planowania działan%  w zakresie

rozwoju i  modernizacji  miejskiego systemu energetycznego. Przewiduje się,  z9e  w 2020 roku liczba

ludnos%ci w gminie zmniejszy się o ok. 4%, do 5 494 oso% b.

• Sytuacja mieszkaniowa.

Według  Instytutu  Badan%  Strukturalnych   (IBS)  w  2009  r.  gospodarstwa  domowe  były

odpowiedzialne bezpos%rednio za 31% zuz9ycia energii oraz bezpos%rednio emitowały 9% całos%ci gazo% w

cieplarnianych. Zgodnie z prognozą IBS, przy braku zmian w produkcji oraz w sposobie wykorzystania

energii,  relacje te wyniosą w 2020 r.  odpowiednio 27% oraz 9%, pozostając obszarem o istotnym

potencjale redukcji nieefektywnego ekologicznie i ekonomicznie gospodarowania zasobami.

Według  danych  z  Gło% wnego  Urzędu  Statystycznego  w  gminie  Nielisz  znajduje  się  1 849

mieszkan%  (stan na rok 2013) o łącznej powierzchni uz9ytkowej ok. 163 635,5 m2. Od roku 2002 liczba

mieszkan%  zminiejszyła  się   o  49  mieszkan% ,  a  ich  powierzchnia  utrzymywała  się  na  nie  zmiennym

poziomie. Przeciętna powierzchnia uz9ytkowa mieszkania wynosi ok. 85,5 m2.

Tabela nr 3. Liczba mieszkań w gminie Nielisz.

Przeciętna powierzchnia użytkowa [m2]



Rok Liczba
Mieszkań 1 mieszkania Powierzchnia

ogółem
2002 1 905 85,7 163 258,5
2003 1 909 85,8 163 792,2
2004 1 914 85,9 164 412,6
2005 1 919 86,0 165 034,0
2006 1 926 86,1 165 828,6
2007 1 930 86,1 166 173,0
2008 1 936 86,2 166 883,2
2009 1 943 86,3 167 680,9
2010 1 836 88,2 161 935,2
2011 1 838 88,2 162 111,6
2012 1 843 88,2 162 552,6
2013 1 849 88,5 163 635,5

ZJ ro% dło: Opracowanie własne na podstawie GUS - BDL

W latach 2002-2014 w gminie Nielisz zasoby mieszkaniowe utrzymywały się mniej więcej na

stałym  poziomie  i  w  2013  roku  wynosiły  1849  mieszkan% .  Biorąc  pod  uwagę  liczbę  wszystkich

gospodarstw domowych moz9na stwierdzic%, iz9  prawie wszystkie rodziny posiadają własne mieszkanie.

Bezwzględnie moz9na stwierdzic%,  iz9  jest  to najwyz9szy wskaz%nik w powiecie zamojskim. Ponad dwie

trzecie zuz9ywanej w gospodarstwach domowych energii jest przeznaczana na ogrzewanie budynko% w.

Większos%c%  mieszkan%  w gminie została wybudowana kilkadziesiąt lat temu, przy niz9szych niz9  obecnie

cenach   energii  (i  zaniz9onych  oczekiwaniach  względem  cen  w  przyszłos%ci)  oraz  znacznie  niz9szej

s%wiadomos%ci  zagroz9enia  związanego  z globalnym  ociepleniem.  Ta  sytuacja  na  rynku  energii

przekładała się na przyjmowane rozwiązania techniczne w budownictwie – brakowało motywacji do

ponoszenia koszto% w odpowiedniej termoizolacji czy szczelnych okien. Wzrost cen energii dostarczył

czysto  ekonomicznych  bodz%co% w  do  zwiększenia  efektywnos%ci  jej  spoz9ycia  w  gospodarstwach

domowych. Inwestycja w termoizolację stała się opłacalna w przypadku wielu budynko% w w gminie,

tym bardziej  w obliczu prognoz dalszego wzrostu cen energii  w Polsce.  Niemniej  wciąz9  większos%c%

gospodarstw i  budynko% w uz9ytecznos%ci  publicznej pozostaje nieocieplona w stopniu zapewniającym

zyskownos%c%.  W przypadku gospodarstw domowych moz9na wyro% z9nic%  dwa gło% wne z%ro% dła dotyczące

przyszłej emisyjnos%ci i energochłonnos%ci gospodarstw domowych:

• tempo i charakter rozwoju mieszkalnictwa

• szybkos%c% adaptacji do nowych technologii (gło% wnie w zakresie izolacji cieplnej).

W  latach  2002  -  2014  na  terenie  gminy  rocznie  oddawano  do  uz9ytku  zaledwie  po  kilka

mieszkan% . Nie nalez9y jednak oceniac% tego jako efektu złej koniunktury lub zastoju w budownictwie. Jak

wynika z wczes%niejszej analizy, jest to efektem wysokiego stopnia zaspokojenia potrzeb lokalowych

mieszkan% co% w gminy. Ro% wniez9  dane dotyczące liczby oso% b na jedno mieszkanie i na jedną izbę oraz

przeciętnej powierzchni uz9ytkowej na jedną osobę lokują gminę na najwyz9szej pozycji w powiecie.

Niewątpliwie  wysoki  procent  zaspokojenia  potrzeb  mieszkaniowych  gminy  nalez9y  do  jej

najsilniejszych stron.

Gło% wnym  z%ro% dłem  poprawy  efektywnos%ci  energetycznej  gospodarstw  domowych  w gminie



Nielisz w perspektywie do 2020 r. jest lepsza izolacja cieplna budynko% w juz9  istniejących i budowanych

w  przyszłos%ci.  Mimo  opłacalnos%ci  inwestycji  w  termomodernizację  wielu  konsumento% w  ich  nie

podejmuje – dzieje się tak w wyniku istnienia niedoskonałos%ci  rynku, jak np. asymetria informacji.

Zadaniem  samorządu  gminnego  w  takiej  sytuacjach  jest  interwencja  i  przywro% cenie  stanu

optymalnego społecznie. Dlatego uzasadnione i zalecane jest pobudzanie inwestycji w lepszą izolację

cieplną budynko% w mieszkalnych oraz efektywniejsze rozwiązania techniczne przede wszystkim przez

usuwanie asymetrii  informacji,  a takz9e przy ograniczonym wykorzystaniu instrumento% w fiskalnych.

Jednoczes%nie  emisyjne  rozwiązania  w budownictwie  będą  miec%  niz9szą  stopę  zwrotu  z  powodu

wprowadzenia podatku węglowego, co z kolei w sposo% b naturalny zwiększy atrakcyjnos%c%  „czystszych”

technologii.

Coraz większą popularnos%cią cieszą  się domy, kto% re mają  skromne potrzeby energetyczne. Są

to  przede  wszystkim  domy   energooszczędne  i  pasywne.  Do  ogrzania  domu  energooszczędnego

zuz9ycie  energii  zawartej  w  paliwie  i  dostarczonej  u  z%ro% dła  (tzw.  energii  pierwotnej)  w  domu

energooszczędnym  wynosi  około  250  kWh/(m2.rok),  a  w  pasywnym  nie  moz9e  przekraczac%  120

kWh/(m2.rok).  Zaro% wno  w  domu  energooszczędnym,  jak  i  pasywnym  największe  przeszklenia,

pozyskujące  ciepło  od  promieniowania  słonecznego,  powinny  się  znalez%c%  od  strony  południowej,

jednak w pasywnym zalecane jest całkowite przeszklenie strony południowej. Jednoczes%nie konieczne

jest  ograniczenie  przeszklen%  od  strony  po% łnocnej,  a w domu  pasywnym  najlepiej  całkowite  jej

„zamknięcie”. W obu domach optymalny układ pomieszczen%  jest taki sam. SJ ciany zewnętrzne, podłogi,

stropy, dach muszą chronic% przed ucieczką ciepła. Aby dom był energooszczędny, s%redni wspo% łczynnik

przenikania ciepła nie powinien byc%  wyz9szy niz9  0,2 W/(mkw.·K). Dla domu pasywnego wymagania są

jeszcze  większe  –  wspo% łczynnik  ten  nie  powinien  przekroczyc%  0,15  W/(mkw.·K).  Osiągnięcie  tak

niskich  wartos%ci  U  jest  moz9 liwe  dzięki zastosowaniu  grubych  warstw  izolacji  we  wszystkich

przegrodach zewnętrznych. 

W celu oszacowania koszto% w wszystkich budynko% w objętych termoizolacją na terenie gminy

dokonano symulacji koszto% w jednorodzinnego domu mieszkalnego, kto% rego  powierzchnia uz9ytkowa

wynosiła 117 m2. Koszty termomodernizacji oszacowano na poziomie 87 tys. zł, z czego największa

częs%c%  przypadła na s%ciany: 61 tys. zł oraz stropodach: 14 tys. zł.  Podany koszt uwzględnia ro% wniez9

nakłady na elementy architektoniczne poprawiające wygląd budynku.

•  Sytuacja gospodarcza.

Kolejnym  czynnikiem  wpływającym  na  wielkos%c%  emisji  jest  działalnos%c%  podmioto% w

gospodarczych  na  terenie  gminy.  Na  terenie  gminy  Nielisz   zlokalizowanych  jest  199  jednostek

gospodarczych.



Tabela 4. Liczba podmiotów działających na terenie gminy Nielisz z podziałem na kategorie PKD.
 Sekcja
wg 
PKD

Opis
Liczba

podmiotów
2013

A Rolnictwo, les%nictwo, łowiectwo i rybactwo 8
B Go% rnictwo i wydobywanie 0
C Przetwo% rstwo przemysłowe 12
D Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz,  parę  wodną,

gorącą wodę i powietrze do układo% w klimatyzacyjnych
0

E Dostawa wody; gospodarowanie s%ciekami i odpadami oraz działalnos%c% 
związana z rekultywacją

1

F Budownictwo 13
G Handel  hurtowy  i  detaliczny;  naprawa  pojazdo% w  samochodowych,

włączając motocykle
75

H Transport i gospodarka magazynowa 17
I Działalnos%c% związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 8
J Informacja i komunikacja 0
K Działalnos%c% finansowa I ubezpieczeniowa 9
L Działalnos%c% związana z obsługą rynku nieruchomos%ci 0
M Działalnos%c% profesjonalna, naukowa i techniczna 6
N Działalnos%c% w zakresie usług administrowania i działalnos%c% wspierająca 2
O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia

społeczne
15

P Edukacja 6
Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 8
R Działalnos%c% związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 5
S i

T
Pozostała działalnos%c%  usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowniko% w;  gospodarstwa  domowe  produkujące  wyroby  i  s%wiadczące
usługi na własne potrzeby

14

ZJ ro% dło: Bank Danych Lokalnych, GUS

W roku 2002 było  167 przedsiębiorstw działających na terenie  gminy.  Do 2013 roku ilos%c%

przedsiębiorstw wzrosła o 14 %. Gminę cechuje się niskim stopniem uprzemysłowienia.  Na koniec

2013  roku  prawie  199  przedsiębiorstw  stanowiły  podmioty  sektora  prywatnego,

10 –sektora publicznego.

Gmina  Nielisz  jest  gminą  typowo  rolniczą,  niekto% rzy  z  rolniko% w  prowadzą  działalnos%c%

agroturystyczną. Na terenie gminy działają małe zakłady produkcyjne i usługowe dające zatrudnienie

miejscowej  ludnos%ci.  Do  najbardziej  znanych  nalez9ą:  gorzelnia  w  Ruskich  Piaskach,  piekarnia  w

Nieliszu, Bank Spo% łdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Nowakowskim.

Na  terenie  gminy  prowadzona  jest  szeroko  rozumiana  działalnos%c  usługowa  polegająca  na

wykonywaniu  czynnos%ci,  kto% re  zaspakajają  potrzeby  mieszkan% co% w  gminy.  Są  to  przede  wszystkim

usługi  charakterze  handlowym,  remontowym,  naprawczym  i  konserwacyjnym.  Cechą

charakterystyczną tych usług jest to, z9e ich rezultaty nie przyjmują postaci rzeczowej, nie stwarzają

bezpos%rednio nowych do% br. W duz9ej mierze działalnos%c handlowo – usługowa prowadzona jest w celu

uatrakcyjnienia oferty turystycznej prowadzonej woko% ł zbiornika wodengo Nielisz.

Niezalez9nie  od rodzaju  s%wiadczonych  usług  działalnos%c  usługowa   prowadzona  jest  przede

wszystkim w lokalach wyodrębnionych z budynko% w mieszkalnych.  Dlatego ilos%c  zuz9ywanej  energii

elektrycznej  i  cieplnej  niezbędnej  do  prowadzenia  tego  typu  działalnos%ci  gospodarczej  jest



uwzględniona w analizie zuz9ycia prądu i ciepła w budynkach mieszkalnych.

Na terenie gminy nalez9y stwierdzic istnienie zaro% wno negatywnych, jak i pozytywnych efekto% w

przemian obszaro% w wiejskich. Do skutko% w negatywnych zaliczyc moz9na z pewnos%cią odpływ ludnos%ci

zwłaszcza  młodych i wykształconych oraz utrzymywanie się znacznego bezrobocia. Pozytywnym zas%

efektem jest poprawa warunko% w mieszkaniowych i stanu infrastruktury technicznej  oraz powstanie

zbiornika wodnego Nielisz.  

• Rolnictwo.

Powierzchnia Gminy Nielisz wynosi 11 316 ha (113 km2). Duz9ą częs%c%  obszaru Gminy stanowią

grunty rolnicze. Zgodnie z danymi statystycznymi za 2005 r. uz9ytki rolne zajmują 9 015 ha tj. 79,67%

powierzchni gminy. Ws%ro% d uz9ytko% w rolnych przewaz9ają grunty orne stanowiące 78,66% powierzchni

gospodarstw na terenie Gminy (7091 ha). Sady, łąki i pastwiska stanowią łącznie 21,34% powierzchni

uz9ytko% w  rolnych  (1924  ha).  Lasy  i grunty  les%ne  zajmują  13,60%  powierzchni  Gminy  (1539  ha),

pozostałe grunty i nieuz9ytki – 6,73% powierzchni Gminy (762 ha).

Sektor rolno-spoz9ywczy jest znaczącym składnikiem potencjału gospodarczego gminy Nielisz.

SJ rednia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi ok. 3,5 ha. Gospodarstwa rolne są rozdrobnione i

nie  posiadają  dobrej  kondycji  ekonomicznej.  Większos%c%  gospodarstw  objętych  jest  dopłatami  do

produkcji rolnej, co istotnie wpływa na ich funkcjonowanie.

O  wykorzystaniu  potencjału  rolnictwa  s%wiadczą  trzy  czynniki.  Pierwszym  są  zasoby  ziemi

uprawnej. Od 203 roku do 2014 zmniejszyły się one o 16 %. Drugi czynnik to praca. Jej potencjał jest w

gminie nadal gorzej wykorzystywany niz9  w innych gminach powiatu Zamojskiego, ale na przestrzeni

ostatnich lat widac%  znzczącą poprawę efektywnos%ci  wykorzystania pracy.  Trzeci czynnik to kapitał.

Zalez9y on od wartos%ci srodko% w trwałych, np. maszyn rolniczych. W poro% wnaniu z innymi regionami

Lubelszczyzny dynamika przyrostu wartos%ci tych s%rodko% w była niska.

Zmiany jakie w ostatnim czasie zaszły w produkcji  rolniczej  prowadzą do jej  koncentracji  i

specjalizacji. W gospodarstwach występujących w gminie specjalizacja praktycznie nie występuje.

We wspo% łczesnym rolnictwie funkcjonują ro% z9ne systemy produkcji, kto% re ze względu na zakres

stosowanej  technologii  i  ich  intensywnos%c%,  oddziaływują  w  zro% z9nicowany  sposo% b  na s%rodowisko.

Systemy  gospodarowania  nie  respektujące  wyznaczonych  kryterio% w  ekologicznych  produkcji  i

stosujące  technologie  nie  zweryfikowane  pod  względem  s%rodowiskowym  przyczyniają  się  do

nadmiernej  eksploatacji  zasobo% w,  degradacji  s%rodowiska  oraz  do  wytwarzania  produkto% w

niepełnowartos%ciowych, bądz%  tez9  szkodliwych dla zdrowia w przypadku stosowania niewłas%ciwych

metod produkcji.

Rolnictwo jest  jednoczes%nie jedną z  gło% wnych gałęzi  gospodarki,  kto% ra  moz9e  wychwytywac%

CO2 ,  zatrzymywac%   i  składowac%   go  w  glebie  oraz  wiązac%  w  ros%linach  w  procesie  fotosyntezy.

Biologiczne  procesy  związane  z  produkcją  rolną  są  z%ro% dłem  emisji  dwo% ch  podstawowych  gazo% w

cieplarnianych: metanu (CH4 ) i podtlenku azotu (N2O). Mają one odpowiednio 21 i 310 razy silniejszy



wpływ niz9  CO2 na ocieplanie się klimatu. Bezpos%rednia emisja gazu cieplarnianego (GHG) związana z

produkcją rolną stanowi 14% globalnej emisji  tego gazu do atmosfery.  Emisja metanu i  podtlenku

azotu wzrosła od 1990 roku o ponad 17%. Przewiduje się, z9e do roku 2030 wzros%nie o dalsze 35-60%.

Gło% wną  przyczyną  jest  wzrost  stosowania  nawozo% w  chemicznych  i  intensywny  cho% w  zwierząt

gospodarskich. Emisja podtlenku azotu następuje wtedy, gdy na pola, łąki i pastwiska sypie się nawozy

mineralne i wylewa gnojowicę.  Emisja N2O następuje  ro% wniez9  w wyniku spalania biomasy i  paliw

kopalnianych.

Z drugiej strony ros%liny zielone asymilują dwutlenek węgla w ciągu dnia z duz9ą szybkos%cią,

jez9eli mają dostateczne ilos%ci wody i nie są przez jej utratę zmuszone do zamknięcia szparek. W nocy te

same ros%liny,  jak kaz9dy z9ywy organizm, oddychają i  wydzielają dwutlenek węgla.  Poniewaz9  jednak

asymilacja  jest  do  10  razy  szybsza  od  oddychania,  więc  nawet kilkugodzinne  wiązanie  dwutlenku

węgla podczas dnia pokrywa nie tylko straty oddychania w ciągu doby, ale zwykle pozostaje jeszcze

duz9o  cukru  na  powiększenie  masy  ros%liny,  czyli  na  jej  wzrost.  Normalnie  ros%liny  zielone  więcej

asymilują dwutlenku węgla,  niz9  go wydzielają w procesie oddychania.  I  dlatego wynikiem ogo% lnym

rozwoju ros%linnos%ci jest stałe wiązanie dwutlenku węgla w związki organiczne.

Dotychczas   małe,  rozdrobione  gospodarstwa  rolne  w  gminie  rozwijały  się  dzięki

intensywnemu  rozwoju  w  kto% rym  maksymalizacja  produkcji  jest  osiągana  poprzez  wprowadzanie

monokultury upraw oraz zastosowanie chemicznych s%rodko% w ochrony ros%lin i nawozo% w. Powoduje  to

niekorzystne zmiany w s%rodowisku.  Aby przeciwdziałac%  tym zjawiskom,  konieczna jest  promocja  i

rozpowszechnienie  wzorca  rolnictwa  zro% wnowaz9onego,  jako  alternatywy  dla  modelu  rolnictwa

intensywnego. Prowadzenie gospodarstwa rolnego w oparciu o „zro% wnowaz9one rolnictwo” opiera się

na praktykach uwzględniających potrzeby ochrony s%rodowiska i zasobo% w naturalnych.

Wdroz9enie  tego  modelu   polega  m.  in.  na  efektywniejszym  wykorzystywaniu  surowco% w

z gospodarstwa  oraz  na  zagospodarowaniu  powstających  odpado% w produkcyjnych  do wytwarzania

energii lub nawoz9enia. Dąz9y się przy tym do ograniczenia stosowania chemicznych s%rodko% w ochrony

ros%lin i nawozo% w mineralnych na rzecz nawozo% w organicznych oraz do minimalizacji zuz9ycia paliw

kopalnych.

W  realizację  celo% w  zro% wnowaz9onego  rozwoju  wpisuje  się  ro% wniez9  rozpowszechnienie

rozproszonych z%ro% deł energii o niewielkiej mocy, wytwarzających energię lokalnie i dostarczających ją

bezpos%rednio na potrzeby gospodarstw. Kryteria te spełniają najlepiej instalacje na odnawialne z%ro% dła

energii,  takie  jak  kotły  na  biomasę,  mikrobiogazownie,  małe  turbiny  wiatrowe  oraz  kolektory

słoneczne.  Zastosowanie  tych  technologii  w  rolnictwie  umoz9 liwia,  poprzez  samodzielną  produkcję

energii,  zmniejszenie  wielkos%ci  i  koszto% w  jej  zakupu  z  zewnątrz,  co  przynosi  wymierne  korzys%ci

finansowe.  Moz9e  ro% wniez9  przyczyniac%  się  do zmniejszenia  uciąz9 liwos%ci  produkcji  rolnej,  poprzez

zagospodarowanie  do  wytwarzania  energii  pozostałos%ci  z  produkcji  zwierzęcej  lub  ros%linnej,  np.

gnojowicy  lub  słomy,  prowadząc  do kolejnych  oszczędnos%ci  na  bezpiecznym  przechowywaniu  lub

utylizacji tych materiało% w.



• POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMINY 

NIELISZ

• Gleby marginalne pod uprawy energetyczne.

Najbardziej przydatne do uprawy ros%lin energetycznych są gleby kto% re odpowiadają klasom

bonitacyjnym: IVb, V, VI, VIz oraz V i VI trwałych uz9ytko% w zielonych (TUZ). Przeprowadzono analizę,

wykorzystując obydwa wymienione wskaz%niki oceny jakos%ci gleb. Stwierdzono, z9e ro% z9nice obliczonych

zasobo% w,  wynikające  z  przyjętej  podstawy  klasyfikacji  gleb,  wynoszą  około  25%.  W  bilansie

uwzględniono  ograniczenia  wynikające  z  uwarunkowan%  organizacyjnych  i  logistycznych,  dlatego

załoz9ono wykorzystanie jedynie częs%ci oszacowanej w ten sposo% b powierzchni. Do oceny potencjału

proponuje się przyjąc%  10% obliczonego areału pod uprawę ros%lin wieloletnich do produkcji biomasy

stałej.  Sporządzając  bilans  zasobo% w  biomasy  ros%lin  jednorocznych  powierzchnię  grunto% w

marginalnych nalez9y pomniejszyc%  o obszar trwałych uz9ytko% w zielonych (kompleks 3z lub klasy V i VI

TUZ).  Z pozostałej powierzchni marginalnych grunto% w ornych proponuje się przeznaczyc%  10% pod

uprawę  ros%lin  jednorocznych  do  bezpos%redniego  spalania  oraz  kolejne  10%  pod  uprawę  ros%lin

jednorocznych do produkcji biogazu, gło% wnie kukurydzy.

Tabela nr 5. Powierzchnia gruntów marginalnych pod uprawy roślin na cele energetyczne
Klasy [ha] Rośliny

wieloletnie
[ha]

Rośliny
Jednoro-
czne [ha]

Rośliny do
produkcji
biogazu [ha]

IV V VI V TUZ VI TUZ

1401 286 73 285 57 68 29 45

• Energia zawarta w zinwentaryzowanej biomasie.

Potencjał energii zawartej w zinwentaryzowanej biomasie jest iloczynem oszacowanej ilos%ci

biomasy  i  jej  wartos%ci  opałowej.  W  przypadku,  gdy  wartos%c%  opałowa  biomasy  wyraz9ona  jest  w

odniesieniu  do  suchej  masy  potencjał  energii  jest  iloczynem  tych  dwu  wartos%ci  (jak  na przykład

biomasa celowych ros%lin wieloletnich).

Tabela nr 6. Zbiorcze wyniki inwentaryzacji zasobów biomasy dla gminy Nielisz.

Rodzaj biomasy Potencjał techniczny Wartość 
opałowa

Potencjał
energii
zawartej
w biomasie

[t św.m.] wilgotność [t s.m.] [MJ/kg.s.m.] [GJ]



[%]

Drewno
z laso% w 274,18 50,00 137,09 18,72 2 566,30

z przetwo% rstwa      99,21 35,00 64,49 18,72 1 207,25
Słoma 5832,73 17,00 4841,1 17,30 81 330,7
Siano 1 155,0 16,00 970,20 17,10 16 139,1
Biomasa
celowych 
ros% lin
wieloletnich

według klas 0,00 677,97 18,00 12 203,4

Biogaz
rolniczy 299 674 65,00 194 788 36,00 7 012,3
rolniczy z produkcji
zwierzęcej

219 000 65,00 142 350 36,00 5 124,6

z odpado% w rolno 
spoz9ywczych

85 663,0 36,00 3 083,8

Razem                                                                                                                   131 538,86

W zalez9nos%ci od potrzeb poszczego% lne jednostki energetyczne mogą byc% stosowane zamiennie.

Potencjał energii obliczony dla gminy Nielisz moz9na wyrazic% w ro% z9nych jednostkach (tabela nr 7).

Tabela nr 7. Potencjał zasobów biomasy w gminie Nielisz w różnych jednostkach energetycznych.

Potencjał
Jednostka

[GJ] [MWh]
Z uwzględnieniem klas bonitacyjnych 
gleby 131 538,86 36 436,26

• Energia promieniowania słonecznego, wiatru i wody.

Teoretyczny  potencjał  energii  słonecznej  moz9na  wyznaczyc%  na  podstawie  pomiaro% w

nasłonecznienia zamieszczonych w polskiej normie PN-B-02025. W Polsce, w zalez9nos%ci od miejsca,

słon% ce dostarcza w ciągu roku od 900 kWh do 1200 kWh energii na kaz9dy m2 powierzchni poziomej.

Dla gminy Nielisz ilos%c% promieniowania słonecznego wynosi 1 200 kWh/m2.  Przy załoz9eniu, z9e panele

fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na 840 mieszkaniach i s%rednia moc kaz9dej instalacji PV wynosic%

będzie 7 kW, oszacowany potencjał techniczny wynosic% będzie 7 056 00 kWh.

Dla okres%lenia potencjału energii wiatrowej przyjęto załoz9enie, z9e mikroinstalacje wiatrowe o

mocy 4 kW,  gdzie s%redniorocznie prędkos%ci wiatru przekraczają 4m/s zostaną zainstalowane w 150

gospodarstwach  domowych.  Uwzględniono  ro% wniez9  ograniczenia  związane  z  występowaniem

obszaro% w chronionych oraz grunto% w o wysokiej przydatnos%ci rolniczej. Potencjał energii wiatrowej dla

gminy Nielisz wynosi 950 000 kWh.  

W  gminie  Nielisz  znajduje  się  minielektrownia  wodna  osiągająca  moc  362  kW.  Jest  ona

wyposaz9ona w automatyczny system sterowania i wspo% łpracy z siecią lokalną oraz we własną stacje

transformatorową.  Energia  przesyłana  jest  do  odbiorco% w  lokalnych  na  niskim  i  s%rednim  napięciu.

Obiekt  ten  ma  duz9e  znaczenie  dla  gospodarki  wodnej,  poniewaz9  tworzy  dodatkową  retencję.

Elektrownie ta przyłączana jest do sieci niskiego napięcia, co pozwala na bezpos%rednie uz9ytkowanie

energii  elektrycznej  w  niej  wyprodukowanej.  Ilos%c%  wyprodukowanej  energii  wynosi  ok.  2 960 000

kWh.  Moz9 liwos%c%  bezpos%redniego  wykorzystania  produkowanej  energii  bez  koniecznos%ci  jej



transformowania na poziom wyz9szy napięcia w zdecydowany sposo% b zmniejsza straty przesyłowe.

W gminie Nielisz zamontowanych jest 1 106 sztuk kolektoro% w słonecznych na 388 budynkach

mieszkalnych i 5 budynkach uz9ytecznos%ci publicznej. Moc zainstalowana energii cieplnej wynosi 1,44

MW, a wartos%c%  wskaz%nika efektywnos%ci energetycznej wynosi 1 728 MWh, co daje oszczędnos%c%  emisji

2 047,68 MgCO2/rok.

• Działania na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie.

Działania  gminy  w  zakresie  rozwoju  odnawialnych  z%ro% deł  energii  powinny  byc%  spo% jne

z zapisami  zawartymi  w  „Wojewo% dzkim  programie  rozwoju  alternatywnych  z%ro% deł  energii  dla

wojewo% dztwa  lubelskiego”.  W  dokumencie  tym  okres%lono  priorytety,  cele  i  działania

podporządkowane realizacji załoz9en%  dokumento% w strategicznych o zasięgu europejskim, krajowym i

regionalnym.  Wyznaczają  one  kierunki  rozwoju  gminy  w  dziedzinie  energetyki  opartej  na

odnawialnych z%ro% dłach, jak ro% wniez9  wynikają z zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowan%  rozwoju

energetyki odnawialnej w warunkach konkretnej jednostki samorządu terytorialnego.

Załoz9one priorytety ułatwiają osiągnięcie celo% w rozwoju gminy w sferze energetyki zgodnie z

dokumentami  strategicznymi  i  planistycznymi.  Dla  kaz9dego  z  prioryteto% w  zdefiniowano  cele

precyzujące,  w  jaki  sposo% b  będą  one  realizowane.  Priorytety  rozwoju  energetyki  ze  z%ro% deł

odnawialnych w gminie przedstawiają się następująco:

Priorytet 1 – Realizacja polityki energetycznej pan% stwa i wojewo% dztwa.

Cel 1. Osiągnięcie docelowego poziomu zuz9ycia energii ze z%ro% deł odnawialnych w kon% cowym zuz9yciu

energii pierwotnej do 2020 roku na poziomie 15% zgodnie z zapisami w dyrektywie 2009/28/WE.

Cel 2. Wdraz9anie załoz9en%  polityki zro% wnowaz9onego rozwoju.

Priorytet 2 – Zwiększenie poziomu bezpieczen% stwa energetycznego.

Cel 1. Promowanie rozproszonego modelu produkcji energii.

Cel 2. Uniezalez9nienie się od dostaw paliw ze z%ro% deł zewnętrznych.

Cel 3. Optymalizacja wykorzystania surowco% w energetycznych, zwłaszcza tych

zasobo% w, kto% rych potencjał rokuje największe szanse na wykorzystanie.

Priorytet 3 – Ochrona s%rodowiska i redukcja emisji zanieczyszczen% .

Cel 1. Realizacja zapiso% w zawartych w dokumentach o charakterze strategicznym.

Cel 2. Racjonalne gospodarowanie poszczego% lnymi zasobami OZE.

Cel 3. Zagospodarowanie gleb marginalnych.

Priorytet 4 – Rozwo% j gospodarki regionu.

Cel 1. Tworzenie nowych miejsc pracy.

Cel 2. Oz9ywienie gospodarcze obszaro% w wiejskich.

Cel 3. Poprawa warunko% w z9ycia społeczen% stwa gminy.

Cel 4. Zmiana kierunku przepływu strumieni pienięz9nych płatnos%ci za energię.



Cel 5. Tworzenie proekologicznego wizerunku gminy.

Do realizacji wymienionych celo% w będą słuz9yły następujące działania:

• akcje  informacyjno-promocyjne  ws%ro% d  mieszkan% co% w  gminy  na  rzecz  idei  szerszego

zastosowania OZE;

• zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorco% w z sektora odnawialnych z%ro% deł energii;

• wspieranie  stosowania  nowoczesnych  technologii  i  urządzen%  przetwarzających  energię  ze

z%ro% deł odnawialnych;

• popularyzacja i wdroz9enie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze z%ro% deł

odnawialnych w sferze rozwiązan%  technologicznych, administracyjnych i finansowych;

• informacja na temat moz9 liwos%ci pozyskania s%rodko% w finansowych na inwestycje związane z

wykorzystywaniem OZE;

• propagowanie  szerszego  wykorzystania  odpado% w  rolnych  oraz  z  przemysłu  rolno-

spoz9ywczego jako biomasy energetycznej;

• realizacja inwestycji eko-energetycznych w budynkach uz9ytecznos%ci publicznej.

W związku ze zidentyfikowanym potencjałem odnawialnych z%ro% deł energii moz9na stwierdzic%,  z9e

największe zasoby OZE w gminie Nielisz  występują w obszarze energetyki słonecznej (7 056 00 kWh).

Zaro% wno panele fotowoltaiczne jak i kolektory słoneczne do produkcji ciepłej wody uz9ytkowej mogą

byc%  instalowane  zaro% wno  na  budynkach  indywidualnych,  jak  tez9  uz9ytecznos%ci  publicznej.  Nalez9y

jednak zaznaczyc%, z9e obliczony teoretyczny potencjał jest trudny do wykorzystania ze względu na stan

sieci energetycznej na terenie gminy.

Mniej  problematyczne  wydaje  się  wykorzystanie  potencjału  biomasy zaro% wno do produkcji

energii cieplnej, jak i elektrycznej.

W  najbliz9szej  perspektywie  na  terenie  gminy  będą  realizowane  dwa  projekty.  Pierwszy

obejmuje instalację ogniw fotowoltaicznych o mocy 1 MW na terenach nieuz9ytko% w rolnych.  Panele PV

montowane będą na wolnostojących stelaz9ach. Projektowana farma słoneczna będzie wykorzystywała

najlepszą  technologię  ogniw  fotowoltaicznych  (PV).  Zamiarem  inwestora  jest  produkcja  ”zielonej”

energii  elektrycznej   z  przeznaczeniem  na  sprzedaz9 .  Drugi  projekt  dotyczy  budowy  bioelektrowni

metanowej.  Planowana  biogazownia  będzie  miała  moc  energetyczną  ro% wną  0,844  MW  oraz  moc

cieplną  ro% wną  0,854  MW.  Przedsięwzięcie  realizowane  będzie  ro% wniez9  we  wsi  Ruskie  Piaski.

Bioelektrownia zasilana będzie metanem powstającym w wyniku beztlenowej fermentacji  biomasy,

gło% wnie  będzie  to  kukurydza  oraz  odpady z  produkcji  gorzelnianej.  Produkcja  biogazu  przebiegac%

będzie w trzech etapach: a) przygotowanie substratu, b) fermentacja substratu, c) produkcja energii

elektrycznej i cieplnej. Planowana bioelektrownia w Ruskich Piaskach będzie produkowała 6 625 MWh

energii elektrycznej i 24,134 GJ energii cieplnej.

Na uwagę zasługuje ro% wniez9  zidentyfikowany potencjał  energii  wiatrowej  950 000 kWh. W

warunkach klimatycznych gminy Nielisz małe elektrownie wiatrowe powinny byc%  przystosowane do

pracy  w  niskich  prędkos%ciach  wiatru,  co  z  punktu  widzenia  konstrukcji  turbiny  przekłada  się  na



większy  wirnik  przy  zmniejszonej  mocy  generatora.  Chcąc  posadowic%  turbinę  wiatrową  na  tzw.

zgłoszenie, czyli bez pozwolenia budowlanego, nalez9y sytuowac% turbinę na maszcie nie związanym na

stałe  z  gruntem,  tzn.  lekkim  maszcie  kratownicowym  z linkami  odciągowymi.  Jednak  tego  typu

rozwiązania mogą byc% stosowane tylko dla najmniejszych elektrowni o mocy do 5 kW.

Z  powodu  braku  innych  spiętrzen%  wody,  umoz9 liwiających  budowę  elektrowni  wodnej  o

wydajnos%ci ekonomicznie uzasadnionej, nie zaleca się podejmowania działan%  w tym kierunku.

Tabela nr 8.  Wielkość potencjału technicznego energii możliwa do pozyskania z odnawialnych źródeł energii w
ciągu roku w gminie Nielisz.

ŹRÓDŁO ENERGII
Potencjał OZE wg

analizy PGN
Prognoza zużycia OZE do

2020 roku
kWh kWh

Biomasa 36 436 260     903 200
Energia z biogazu     6 625 000 2 625 000
Energiaz  wiatru         950 000      135 000
Energia z wody    2 960 000 2 960 000
Promieniowanie słoneczne     7 056 000 2 058 400
Ogo% łem    20 347 000 8 681 200
Całkowite zużycie energii elektrycznej
w gminie Nielisz w 2013 r. 4 488 958

ZT ro% dło: opracowanie własne

• STRUKTURA ZUŻYCIA ENERGII W GMINIE

• Struktura istniejących z%ro% deł ciepła w gminie.

Kluczowym  elementem  w  planowaniu  energetycznym  jest  okres%lenie  wielkos%ci

zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynko% w  w  gminie.  Ocena  tego  zapotrzebowania  jest

zadaniem szczego% lnie trudnym, gdzie dominują budynki jednorodzinne w większos%ci wyposaz9one w

indywidualne z%ro% dła ciepła,  a władze gminne nie dysponują danymi na temat wielkos%ci  i  struktury

zuz9ycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych.

Na obszarze gminy występuje zabudowa zagrodowa zwarta, rozproszona lub kolonijna. Jest to

związane  z  rolniczym  charakterem  zarobkowania  większos%ci  mieszkan% co% w.  Jednak  nie  moz9na

wyro% z9nic%  jednolitego  obszaru  o  jednorodnej  funkcji  mieszkaniowej.  Największa  koncentracja

zabudowy  mieszkalnej  znajduje  się  na  terenie  miejscowos%ci  Nielisz  gdzie  wyro% z9nic%  moz9na

budownictwo wielorodzinne i  jednorodzinne.  Natomiast  na obszarach wiejskich dominującą formą

zabudowy  jest  zabudowa  jednorodzinna,  jak  ro% wniez9  zabudowa  mieszkalna  połączona  z  funkcją

usługową.

Największe  zapotrzebowanie  energii  (cieplnej  i  elektrycznej)  dotyczy  ogrzewania  (71%)  i

wytwarzania ciepłej wody (15%). Inne zapotrzebowanie stanowi ok. 14% całos%ci, w tym os%wietlenie i

domowe  urządzenia  elektryczne.  Struktura  zuz9ycia  energii  ulega  obecnie  znacznym  zmianom  na

skutek stosowania nowoczes%niejszych, bardziej sprawnych urządzen%  oraz wzrostowi s%wiadomos%ci dot.



celowos%ci oszczędzania energii. Z drugiej strony jednak następuje wzrost zapotrzebowania na energię

ze  względu  na  nowe  potrzeby  związane  z  rozwojem,  jak  mechanizacja  prac  domowych  i  coraz

powszechniejsze stosowanie klimatyzacji.

Pod względem ilos%ciowym w ogrzewaniu pomieszczen%  wiodącą rolę odgrywają paliwa stałe.

Paliwa  stałe  są  podstawowym  nos%nikiem  energii  grzewczej  dla  domo% w  jednorodzinnych  i są

wykorzystywane  przez  85  %  gospodarstw  domowych.  Dwa  najwaz9niejsze  i  najpowszechniej

stosowane  paliwa  stałe  to  węgiel  kamienny  i  drewno  opałowe,  a  pozostałe  paliwa  (inne  rodzaje

biomasy, węgiel brunatny, koks) są  rzadziej stosowane. Węgiel kamienny i drewno opałowe zuz9ywane

są  zazwyczaj  jednoczes%nie  lub  zamiennie  w  tych  samych  kotłach  i  piecach.  Mniej  gospodarstw

domowych zuz9ywa wyłącznie węgiel ok. 15 % gospodarstw lub wyłącznie drewno ok. 8%. Funkcjonują

w tym zakresie dwie typowe strategie postępowania to:

• oba paliwa spalane są zamiennie, zalez9nie od aktualnych warunko% w dostępnos%ci i cen,

• drewno jest spalane w okresach cieplejszych, a węgiel, jako paliwo o wyz9szej

wartos%ci  opałowej,  w okresach zimniejszych.  Wraz z  paliwami  stałymi  spalane  są  tez9  ro% z9ne  palne

odpady  nie  będące  biomasą,  powstające  w  gospodarstwie  domowym  lub  w ramach  wykonywanej

działalnos%ci gospodarczej.

Kolejnym  nos%nikiem  wykorzystywanym  przy  ogrzewaniu  pomieszczen%  była  energia

elektryczna,  kto% rą stosowało ok.  8,5 % gospodarstw domowych. Energia elektryczna słuz9y częs%ciej

jako dodatkowy,  a  nie  podstawowy nos%nik  grzewczy.  Najmniej  gospodarstw domowych stosuje  do

ogrzewania pomieszczen%  paliwa ciekłe. Olej opałowy wykorzystuje ok. 0,5% gospodarstw.

W  gminie  podstawą  zaopatrzenia  i  pokrycia  potrzeb  cieplnych  (gospodarstw  domowych,

drobnych  zakłado% w usługowo-przemysłowych)  są  indywidualne  lokalne  z%ro% dła  ciepła  –  kotłownie

wbudowane,  zakładowe  oraz  tradycyjne  ogrzewanie  piecowe  w  zabudowie  mieszkalnej.  Taki  stan

rzeczy wymusiła charakterystyka budownictwa, w przewaz9ającej częs%ci budownictwo jednorodzinne.

Według  opracowania  sporządzonego  przez  GUS  „Zuz9ycie  energii  w gospodarstwach  domowych  w

2009 r. W strukturze zuz9ycia energii w gospodarstwach domowych w gminie największe znaczenie

mają paliwa stałe, gło% wnie węgiel kamienny (co jest wyjątkiem w Unii Europejskiej) i drewno opałowe.

Są one tymi nos%nikami energii, kto% re najczęs%ciej wykorzystuje się do celo% w grzewczych. Paliwa stałe

były stosowane do ogrzewania  pomieszczen%  przez ponad ¾ gospodarstw domowych.  W mniejszej

liczbie gospodarstw domowych paliwa te słuz9ą   takz9e  do ogrzewania wody,  rzadziej  do gotowania

posiłko% w.

Kolektory  słoneczne  wykorzystuje  23%  gospodarstw  domowych.  Kolektory  zostały

zainstalowane w 13 miejscowos%ciach w ilos%ci 630 zestawo% w, gło% wnie do podgrzewania ciepłej wody o

sumarycznej mocy 2,41 MW.  Ponadto w 50 gospodarstwach domowych zostały zainstalowane kotły

centralnego ogrzewania wykorzystujące biomasę o łącznej sumarycznej mocy ok. 1,45 MW.

Najczęstszym  rodzajem  biomasy  innej  niz9  drewno  opałowe zuz9ywanej  w gospodarstwach

domowych były odpady z drewna przetworzonego, oraz odpady drzewne z zakłado% w przemysłowych.



W  drewno  opałowe  mieszkan% cy  gminy   zaopatrują  się  z  takich  z%ro% deł  jak:  lasy  pan% stwowe,  lasy

prywatne, z zadrzewien%  s%ro% dpolnych i przydomowych oraz zakupione od pos%rednika handlowego.

Tabela nr 9. Wyposażenie gospodarstw domowych w urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania wody.

Urządzenia
Gospodarstwa domowe
użytkujące dane 
urządzenie

Średni wiek 
urządzenia

% w latach
Piece lub grzejniki elektryczne (zainstalowane) 2,4 9,7
Piece lub grzejniki elektryczne (ruchome) 4,9 7,9
Elektryczny ogrzewacz wody (bojler, terma) 7,5 8,1
Kocioł  centralnego  ogrzewania  na  gaz  ciekły
(propan-butan)

0,1

Kocioł centralnego ogrzewania na olej opałowy 0,07 11,6
Kocioł centralnego ogrzewania na paliwa stałe 11,1 10,4
Kotły wykorzystujące biomasę 0,02 1,0
Ogrzewacz wody (bojler, terma) na paliwa stałe 8,8 12,1
Dwufunkcyjny kocioł (co + cw) na paliwa stałe 15,6 9,3
Piece na paliwa stałe w pomieszczeniach 9,4 23,7
Kuchnia na paliwa stałe 14,8 24,0
ZJ ro% dło: GUS „Zuz9ycie energii w gospodarstwach domowych”

Dla  poprawy  standardo% w  i  warunko% w  z9ycia  mieszkan% co% w  gminy  w  zabudowie  istniejącej

przyjmuje się działania:

• prowadzenie biez9ących prac remontowych i adaptacyjnych,

• działania  na  rzecz  obniz9ania  koszto% w  związanych  ze  zuz9yciem  medio% w  (opracowanie

programo% w  termorenowacyjnych,  wprowadzanie  liczniko% w  w  ramach  przeprowadzanych

remonto% w),

Standardy  efektywnos%ci  energetycznej  pomagają  w  zminimalizowaniu  wpływu  nowych

budynko% w na s%rodowisko. Jednak wiele z obecnie uz9ywanych budynko% w wybudowano kilkadziesiąt lat

temu. Dlatego działania termoizolacyjne, kto% re są i będą prowadzone na duz9ą skalę będą  przyczyniły

się do racjonalizacji zuz9ycia energii cieplnej.

• Infrastruktura energetyczna.

Obecnie eksploatowane sieci dystrybucji energii elektrycznej w naszym regionie budowano w

znacznej częs%ci jeszcze w latach 50-tych i 60-tych, co dzis%  powoduje, z9e znaczna ich częs%c%  nie spełnia

nowoczesnych  wymagan%  eksploatacyjnych  i  osiąga  kres  swojej  z9ywotnos%ci  technicznej.

Przedsiębiorstwa  energetyczne  nie  dokonują  jednak  wystarczających  inwestycji  w tym  obszarze,

tłumacząc to ich nierentownos%cią. Ro% wnolegle, w konsekwencji trwających na tych terenach proceso% w

rozwojowych,  a  takz9e  wobec  plano% w  zmniejszenia  dysproporcji  rozwoju  pomiędzy  wschodnimi,  a

centralnymi  regionami  kraju  stale  zwiększa  się  tam  zapotrzebowanie  na  energię  elektryczną  oraz

wymagania, co do jej jakos%ci. Szacuje się, z9e straty i ro% z9nice bilansowe energii elektrycznej stanowią



prawie 10% energii wytworzonej brutto.

Konieczna jest sukcesywna i szybka modernizacja i przebudowa sieci przesyłowych wszystkich

poziomo% w.  W szczego% lnos%ci  konieczna jest  zasadnicza poprawa warunko% w przesyłu i  ograniczenie

strat na liniach s%redniego i  niskiego napięcia.  Redukcja strat sieciowych dokonana poprzez wzrost

efektywnos%ci przesyłu i dystrybucji energii przekładac%  się będzie na wymierną oszczędnos%c%  paliw i

zmniejszenie zanieczyszczenia s%rodowiska.

Obszar Gminy zasilany jest napowietrznymi liniami 15kV z Gło% wnym Punktem Zasilania (GPZ)

w Szczebrzeszynie,  GPZ  w Zamos%ciu  oraz  napowietrznymi  stacjami  15/04kV.  Przez  obszar  Gminy

przebiega linia 110 kV relacji Zamos%c%  – ZT o% łkiewka oraz linia, 220kV relacji Zamos%c%  (Płoskie) – Lublin

(Abramowice). W najbliz9szym okresie czasu przewidziane są do modernizacji:

• stacja SN/nn i linia nn Nawo% z 4,

• stacja SN/nn i linii nn na terenie UG Nielisz

• sieci SN ZMJ ZT o% łkiewka

• sieci SN Szczebrzeszyn - Izbica

Dane  uzyskane  od  operatora  sieci  energetycznej  na  terenie  gminy  pozwoliły  ustalic%

zapotrzebowanie  na  energię  elektryczną  w  poszczego% lnych  sektorach.  Zgodnie  z  pozyskanymi

informacjami w roku 2014 całkowite zuz9ycie energii elektrycznej na terenie gminy wynosiło 4 416 769

kWh,  z  czego  sumarycznie  największy  pobo% r  energii  występuje  w  grupie  taryfowej  G (odbiorcy

indywidualni) oraz grupie taryfowej C (odbiorcy przemysłowi przyłączeni do sieci s%redniego napięcia).

Zestawienie zaprezentowano w poniz9szej tabeli:

Tabela 10. Zużycie energii elektrycznej w latach 2010 -2014 w gminie Nielisz

Rok

Grupa taryfowa B Grupa taryfowa C Grupa taryfowa G Grupa taryfowa R Razem
odbio-
rcy

zużycie
energii

odbio-
rcy

zużycie
energii

odbio-
rcy

zużycie
energii

odbio-
rcy

zużycie
energii

odbio-
rcy

zużycie
energii

szt. kWh szt. kWh szt. kWh szt. kWh szt. kWh
2010 1 52 721 156 844 620 1980 3 595219 19 1 120 2 156 4 493680
2011 1 51771 159 806 842 1993 3 616479 19 988 2 172 4 476080
2012 1 52 447 160 916 670 1982 3 603175 0 2 660 2 143 4 574952
2013 1 49 326 159 866 908 1945 3 571873 0 851 2 105 4 488958
2014 1 45 094 153 849696 1944 3 521979 0 0 2 098 4 416769

ZJ ro% dło: PGE Obro% t S.A. Oddział z siedzibą w Zamos%ciu

Biez9ące zuz9ycie energii elektrycznej w gminie oszacowano na podstawie danych statystycznych

podawanych  przez  GUS  oraz  analizy  zuz9ycia  energii  elektrycznej  w poszczego% lnych  grupach

taryfowych. Zrezygnowano z przeprowadzenia ankietyzacji w gminie, ze względu na brak moz9 liwos%ci

rozdzielenia energii zuz9ywanej na cele komunalno-bytowe oraz na produkcję rolniczą. Niemoz9 liwos%c%

rozdzielenia wynika z braku oddzielnych liczniko% w energii  elektrycznej dla zuz9ycia energii  na cele

produkcyjne w gospodarstwach rolnych.

Analiza  danych  statystycznych  GUS  wykazała,  z9e  s%rednie  zuz9ycie  energii  elektrycznej

w gospodarstwie  domowym  w  przeliczeniu  na  1  osobę  w  gminie  Nierlisz  wynosi

624,12 kWh/osobę/rok. Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli 2 dotyczącymi poziomu liczby



ludnos%ci  w  2013  roku  gminę  zamieszkiwało  5  723  oso% b.  To  oznacza,  z9e  roczne  zuz9ycie  energii

elektrycznej przez gospodarstwa domowe w gminie będzie wynosic% około 3 571 MWh/rok. W rozbiciu

na poszczego% lne miejscowos%ci zuz9ycie energii elektrycznej w 2013 roku przedstawia tabela poniz9ej.

Tabela nr 11. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w gminie Nielisz w 2013 roku 
na poszczególnych obszarach bilansowych [MWh/rok].

Miejscowość/ sołectwo Ilość 
mieszkańców

Zużycie energii [kWh]

Deszkowice Kolonia 106 64 797,8
Gruszka Duz9a 99 60 518,7
Gruszka Duz9a Kolonia 171 104 532,3
Gruszka Mała cz. I 86 52 571,8
Gruszka Mała cz. II 108 66 020,4
Kolonia Emska 100 61 130,0
Krzak 337 206 008,1
Nawo% z 443 270 805,9
Nielisz 789 482 315,7
Ruskie Piski 426 260 413,8
Staw Noakowski 270 165 051,0
Staw Noakowski Kolonia 212 129 595,6
Staw Ujazdowski 182 111 256,6
Staw Ujazdowski Kolonia 96 58 684,8
SJ rednie Duz9e 287 175 443,1
SJ rednie Małe 122 74 578,6
Ujazdo% w 338 206 619,4
Wo% lka Nieliska 288 176 054,4
Wo% lka Złojecka  288 176 054,4
Zamszany 77 50 920,0
Zarudzie 317 193 782,1
Złojec 704 430 355,2
Ogółem 5843 3 571 825,9

ZJ ro% dło: obliczenia własne

• Infrastruktura gazowa.  

Dostawcą gazu na terenie gminy Nielisz jest Polskie Go% rnictwo Naftowe i Gazownictwo Obro% t

Detaliczny Zakład w Sandomierzu.  Zuz9ycie  gazu na terenie  gminy w 2002 i  2014 roku podobne i

wynosiło  222  900  m3.  Natomiast  odbiorco% w  posiadających  zawarte  umowy  było  61 gospodarstw

domowych.

Tabela nr 12. Zużycie gazu oraz emisja CO2 na terenie gminy Nielisz.

Rok zużycie gazu [m3] Zużycie w MWh Emisja
CO2 [Mg CO2]

2014 222 900 2 099,00 424

ZJ ro% dło: Opracowanie własne na podstawie informacji PGNiG Obro% t Detaliczny Sandomierz.

• Układ komunikacyjny i transport

Kluczowy dla sytuacji  gminy Nielisz jest rozwo% j  infrastruktury drogowej.  Zewnętrzny układ



infrastruktury drogowej gminy tworzony jest przez siec%  dro% g powiatowych i gminnych. Gło% wną siec

transprtową na terenie gminy tworzą drogi: nr 74 relacji Jano% w Lubelski – Frampol – Szczebrzeszyn –

Zamos%c  –  Hrubieszo% w oraz  droga  wojewo% dzka  837 relacji:Piaski  –  ZT o% łkiewka  –  Nielisz  -  Sitaniec.

Waz9ną  rolę  w  układzie  komunikacyjnym  gminy  stanowią  drogi  powiatowe,  kto% re  zapewniają

połączenie z opisaną wyz9ej siecią transportową.

System drogowy w Gminie tworzą:

• droga wojewo% dzka Sitaniec – ZT o% łkiewka

• drogi powiatowe:

• Staw Noakowski – Wirkowice;

• Nielisz – Gruszka Duz9a – Tworyczo% w;

• Nielisz – Michalo% w;

• Stary Zamos%c% – Podstary Zamos%c%;

• Kolonia Gruszka Duz9a – Bzowie;

• 34 drogi gminne o łącznej długos%ci 61,58 km.

Większos%c%  wskazanych dro% g posiada niskie parametry techniczne, a ich stan oceniany jest jako

dostateczny.  Podstawowym mankamentem jest fakt, z9e są to przewaz9nie drogi jednojezdniowe, nie

wystarczające w czasach wzmoz9onego rozwoju transportu samochodowego. Drogi te nie gwarantują

odpowiedniej przepustowos%ci, a tym samym mogą byc% barierą rozwoju gospodarki.

Przez teren Gminy Nielisz przebiega jednotorowa linia kolejowa normalnotorowa Rejowiec –

Hrebenne. Długos%c% toro% w w obszarze Gminy to 10,6 km. Jest to szlak o znaczeniu międzynarodowym –

odbywa  się  tu  ruch  Warszawa  –  Lwo% w.  Pociągi  zatrzymują  się  na  stacji  osobowo-towarowej

w miejscowos%ci Ruskie Piaski (4 km od Nielisza).

Dane  na  temat  liczby  aut  osobowych  i  cięz9arowych, autobuso% w,  motocykli  i motorowero% w

zarejestrowanych w gminie Nielisz zostały przedstawione w poniz9szej.

Tabela Nr 13. Ilośc zarejestrowanych pojazdów w gminie Nielisz.

L.p. Rodzaj pojazdów 2000 r 2014 r
1. Samochody osobowe 1 056 4 048
2. Samochody cięz9arowe 71 248
3. autobusy - 10
4. Ciągniki rolnicze 863 1259
5. motocykle 119 356

ZJ ro% dło:  Opracowanie  własne  (na  podstawie  danych  z  Wydz.  Komunikacji  Starostwa  Powiatowego
w Zamos%ciu)

Duz9y  udział  w  negatywnym  oddziaływaniu  na  s%rodowisko  ma  ro% wniez9  spalanie  paliw

w silnikach  spalinowych  napędzających  pojazdy  mechaniczne.  Jest  to  rezultatem  m.in.  przenikania

przez gminę szlako% w komunikacyjnych tranzytowych a takz9e duz9ym natęz9eniem lokalnego transportu

w obrębie gminy. Opro% cz dwutlenku węgla pojazdy silnikowe emitują takz9e szkodliwe substancje jak

dwutlenek  siarki,  pyły  i  alfapirobenzen.  Liczba  pojazdo% w  na ulega  ciągłemu  wzrostowi  przy



jednoczesnej stopniowej poprawie istniejącej infrastruktury.

Liczba samochodo% w osobowych przypadająca na 1000 mieszkan% co% w w gminie Nielisz  wynosi

707 sztuk i jest nieznacznie wyz9sza od s%redniej krajowej kto% ra wynosi 645 samochodo% w. Tak duz9a ilos%c

posiadanych samochodo% w wynika przede wszystkim z łatwego dostępu do rynku tanich uz9ywanych

samochodo% w  importowanych  z  Europy  Zachodniej,  w  szczego% lnos%ci  z Niemiec.  Dlatego  struktura

wiekowa floty samochodo% w osobowych w gminie Nielisz wpływa niekorzystnie na ich emisyjnos%c%.

Gmina Nielisz  nie  ma  transportu  publicznego.  Transport  jest  duz9ym  emitentem CO2,  kto% ry

moz9na oszacowac%  w oparciu o dane z Wojewo% dzkiego Banku Zanieczyszczenia SJrodowiska.  Jednak

Urząd Gminy Nielisz nie ma narzędzi, kto% re pozwoliłoby na redukcję emisji gazo% w cieplarnianych z

tego sektora.

• Oświetlenie uliczne.

Os%wietlenie uliczne zlokalizowane jest zwykle w ciągach dro% g publicznych i w obrębie osiedli

mieszkaniowych wykonane jest w technologii nasłupowej. Zuz9ycie energii elektrycznej na os%wietlenie

uliczne w 2014 roku wynosiło 235,1747 kW/h. W tabeli  poniz9ej podane jeswt zuz9ycie w ciągu 20

miesięcy, tj. Całego roku 2014 i 8 miesięcy roku 2013. W 440 punktach os%wietleniowych zastosowane

są gło% wnie oprawy rtęciowe. Opraw sodowych jest zaledwie 15 sztuk, pozostałe to oprawy rtęciowe.  

Tabela nr 14. Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic w 2014 roku.

Nazwa punktu poboru Miejscowośc Zużycie w 2014 roku

Os%wietlenie uliczne SJrednie Duze             30,0282
Os%wietlenie uliczne SJrednie Małe               2,0880
Os%wietlenie uliczne        Staw Naukowski             39,4830
Os%wietlenie uliczne Gruszka Duz9a             21,3412
Os%wietlenie uliczne Nawo% z             35,9517
Os%wietlenie uliczne Złojec             42,7599
Os%wietlenie Nielisz             11,7800
Os%wietlenie uliczne        Staw Ujazdowski             10,6134
Os%wietlenie uliczne        Emska Kol.               2,3124
Os%wietlenie uliczne Ujazdo% w             13,2744
Os%wietlenie uliczne Zarudzie               8,5068
Os%wietlenie uliczne        Deszkowice Kol.               4,6032
Os%wietlenie uliczne Nr 1        Zmuszany Kol.               1,3176
Os%wietlenie uliczne        Krzak               2,7624
Os%wietlenie uliczne        Wo% lka Nieliska               4,4458
Os%wietlenie uliczne        Ruskie Piaski               3,9067
Razem oświetlenie uliczne        235,1700
ZJ ro% dło: opracowanie własne

• Zużycie energii cieplnej i elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Obiekty uz9ytecznos%ci publicznej w gminie Nielisz to wszystkie te obiekty, kto% re przeznaczone

są  do wykonywania  funkcji  administracji  gminnej,   kultury,  os%wiaty,  nauki,  słuz9by  zdrowia,  opieki

społecznej i socjalnej, obsługi bankowej. Miejsca te przystosowane są dla uz9ytku kaz9dego obywatela,



kto% ry ma pełne prawo w nich przebywac%.

Tabela nr 15. Zestawienie budynków komunalnych  i  budynków użyteczności publicznej  w gminie Nielisz.

Nazwa obiektu
Wiek
obiektu
lub rok
budowy

Pow.
użytkowa
[ m2]

Rodzaj i stan
jakości 
stolarki
okiennej

Roczne 
zużycie 
energii elektr. 
w 2014r 
w [kWh]

Czy jest
planowana 
termomodernizacja

MIEJSCOWOŚĆ  KRZAK
Gminny Os%rodek 
Pomocy  Społ. ,  
Przedszkole,
Gminna Bibiloteka 
Publiczna

1965r. 896,00 Okna pcv
/ stan dobr/

123 331,00
Kotłownia  węglowa / 
ekogroszek

Budynek 
gospodarczy b. 
Bibliotece w m. Krzak

1970 r.
140,00 Okna 

drewniane
/ stan 

zły/

 Obecnie nie
uz9ytkowany

Budynek Remizy 
Ochotniczej Straz9y 
Poz9arnej w m. Krzak

1970 r. 242,00
Okna pcv
/ stan dobry/

     2645,00 Ogrzewanie 
elektruczne

Dom Nauczyciela w   
m. Krzak
-Gabinet WET – Rafał 
Belniak

1970 r. 107,00

Okna pcv
/ stan dobry/

b.d.

Indywidualne  
kotłownie węglowe
ogrzewanie  
elektryczne  

Budynek 
Hydrofornii w Krzak 2001 r. 136,00

Okna pcv
/stan dobry/ 36 330,00

Ogrzewanie 
elektryczne

MIEJSCOWOŚĆ ZŁOJEC
Budynek Szkoły 
Podstawowej w m. 
Złojec

2000 r. 905,00
Okna pcv
 /stan dobry/ b.d. Kotłownia olejowe

Budynek mieszkalny 
przy Szkole  
Podstawowej w Złojcu 1950 r. 123,00

Okna 
drewniane/ 
stan b. zły/ b.d.

Piece węglowe

Budynek Remizy w 
Złojcu- sklep 
spoz9ywczo-
przemysłowy 
Spo% ldzielni socjalnej 
„Moczydło”

1980 r.
modernizacja
2010 r.

250,00 Okna pcv
/stan dobry/

-1983

-661,00 Ogrzewanie 
elektryczne

SJwietlica  wiejska 
w Złojcu 2010r. 253

Okna pcv
/stan dobry/

      7 560,00 Ogrzewanie 
elektryczne

MIEJSCOWOŚĆ WÓLKA ZŁOJECKA
Budynek Remizy 

Ochotniczej Straz9y 
Poz9arnej w Wo% lce 
Złojeckiej

W latach 
60-tych

262,0
0

Okna pcv
/stan dobry/

b.d. Ogrzewanie 
elektryczne

MIEJSCOWOŚĆ  RUSKIE PIASKI

Budynek remizy 
Ochotniczej Straz9y 
Poz9arnej w  m. Ruskie 
Piaski/Stara Wies%/

W latach  70-
tych   

117,00 60,00

Budynek byłego 
sklepu w m. Ruskie 
Piaski /Stara Wies%/

1985 90,00
x

354,00



Budynek 
Wiejskiego Domu 
Kultury w m. Ruskie 
Piaski

 1975- 
1980 248,00

Drewniane  - 
stan dobry , 
okna pcv – 
stan dobry

1 446,00
Ogrzewanie gazowe

MIEJSCOWOŚĆ WÓLKA  NIELISKA
Budynek byłego 

Baru w m. Wo% lka 
Nieliska

W latach 
60-tych 148,00

Okna pcv – 
stan dobry        4,00

Ogrzewanie 
węglowe

MIEJSCOWOŚĆ  NIELISZ
Budynek Urzędu 

Gminy w  Nieliszu w 
m. Nielisz

-Gabinety
 lekarskie

Apteka  prywatna
1987 r.

465,00
Okna pcv – 
stan dobry

     14 324,00 Kotłownia węglowa

Od  2010 r.
Budynek byłego 
Urzędu Gminy /Klub 
Kultury/ w m. Nielisz

W 
1906r.,remon
t  2009r. 301,00

Okna pcv – 
stan dobry        2 461,00

Ogrzewanie  
kotłownia węglowa 
ekogroszek

-Urząd  Pocztowy
- sklep spoz9ywczo-
przemysłowy w m. 
Nielisz Firma 
Handlowa „KRZYSJ”

W latach 50-
tych 
modernizow
any w   
2010r.

138,00 Okna pcv – 
stan dobry

b.d.
opłaty 
indywidualne

Ogrzewanie 
elektryczne

Budynek Szkoły 
Podstawowej w m. 
Nielisz

1997-2001 905,00 Okna pcv – 
stan dobry

- Kotłownia olejowa

Budynek sklepu 
spoz9ywczo-
przemysłowego w m. 
Nielisz 277

W latach 60 
tych;
remont:  
2000r.

81,00 Witryna 
sklepowa,
stan dobry

- Ogrzewanie   
elektryczne

Budynek Hydroforni 
w m. Nielisz

w 1983r.
204,96

Okna 
drewniane – 
stan  s%redni

  45 763,00
Kotłownia węglowa

Boiska sportowe z 
zapleczem szatniowo-
sanitarnym ORLIK 
2012 w m. 
Nielisz .Budynek 
zaplecza sanitarno-
szatniowego, budynek
kontenerowy,

2013

Zaplecze 
sanitarne-
=77,00 Okna pcv – 

stan dobry

     3 483,00
Ogrzewanie 
elektryczne

Budynek b. SKR
- sklep  artykuło% w

przemysłowych  
Michel Krzysztof

-sklep  
motoryzacyjny 
Dermot – Piotr Łapa

 Lata 60 
– te  

350

Okna 
drewniane

stan zły

 

    5 045,00

Ogrzewanie 
elektrycznie

 ogrzewanie 
węglowe

Ochotnicza  Straz9    
Poz9arna Nielisz  

modernizow
any w roku 
2013

350
Okna pcv
stan 

dobry
      2 656,00 Ogrzewanie  

elektryczne

Otoczka zbiornika 
/budynki socjalne 
przy plaz9y Nielisz

2013 445 Okna pcv
stan 

dobry

    11 069,00 Ogrzewanie  
elektryczne

MIEJSCOWOŚĆ STAW NOAKOWSKI



Budynek Klubu 
Kultury w m. Staw 
Noakowski

2011-2012 464,00 Okna pcv – 
stan dobry

      3 372,00
Kotłownia  na 
ekogroszek

Budynek
Agronomo% wki  w  m.
Staw  Noakowski  nr
95

- mieszkania  

W latach 60-
tych

160,00

 Okna 
drewniane – 
stan s%redni
okna pcv – 
stan dobry

  754,00

Ogrzewanie  węglowe 
indywidualne

Budynek  byłej
Lecznicy dla  zwierząt
w m. Staw Noakowski
98

-sklep  –  Wal
Agnieszka  -zakład
fryzjerski  -Furmanek
Edyta

W latach 60-
tych 204,00

Okna pcv – 
stan dobry 1 059,00

Kotłownia węglowa

MIEJSCOWOŚĆ  UJAZDÓW
Budynek  Remizy

Ochotniczej  Straz9y
Poz9arnej w Ujazdowie

Koniec
lat 60-tych

178,5
0

Okna 
drewniane 
stan zły

   202,00
Ogrzewanie ????

Budynek  byłego
sklepu

W  latach
60-tych

90,25 Okna  
drewniane – 
stan zły

        4,00 Ogrzewanie  ?????
?

MIEJSCOWOŚĆ ŚREDNIE DUŻE
Budynek Gimnazjum i
Szkoły  Podstawowej
w m. SJ rednie Duz9e

W  latach
90-tych 515,00

Okna 
drewniane – 
stan s%redni

0
Kotłownia olejowa

Budynek  Remizy
Ochotniczej  Straz9y
Poz9arnej  w   m.
SJ rednie Duz9e

W  latach
50-tych 72,000

Okna 
drewniane – 
stan zły

    216,00
Ogrzewanie  
elektryczne

MIEJSCOWOŚĆ NAWÓZ
Budynek   mieszkalny
(szkolny) w  Nawozie
109-  mieszkania
socjale

W latach  50-
tych 149,00

Okna 
drewniane

stan zły

0
Ogrzewanie węglowe

Budynek  byłej  Szkoły
Podstawowej  w  m.
Nawo% z 109

W 
latach60 -
tych

196,00 Okna 
drewniane

stan zły

0
Ogrzewanie węglowe

Budynek  Remizy
Ochotniczej  Straz9y
Poz9arnej w m. Nawo% z

W  latach
remont  w
roku 2013 216,00

Okna pcv – 
stan dobry

   257,00
Ogrzewanie 
elektryczne

MIEJSCOWOŚĆ GRUSZKA DUŻA , Gruszka Mała cz. I ,  Gruszka Mała cz. II
Budynek  Remizy
Ochotniczej  Straz9y
Poz9arnej  w  Gruszce
Duz9ej

W latach
70-tych 285,00 Okna pcv – 

stan dobry
380

624

Ogrzewanie  
elektryczne

Budynek  Hydroforni
w m. Kolonia Gruszka
Duz9a

2002r. 39,00 Okna  pcv
      13 425,00

Ogrzewanie 
elektryczne

Budynek  Remizy
Ochotniczej  Straz9y
Poz9arnej  w  Gruszce
Malej cz. I

W  latach
60-tych 91,00

Okna 
drewniane 
stan złty

       35,00 Ogrzewanie 
elektryczne

Budynek  Remizy
Ochotniczej  Straz9y
Poz9arnej  w  m.
Gruszka Mała cz. II

W  latach
50-tych 82,00 Okna 

drewniane  
stan zły

0
Ogrzewanie 
elektryczne

Razem 279 121,00



 

• Zużycie energii w sektorze handlowo – usługowym.

W  Gminie  podstawową  rolę  odgrywają  usługi  oraz  drobne  wytwo% rstwo,  a  więc  obiekty

cechujące  się  ro% z9nymi  potrzebami  energetycznym  począwszy  od  cech  budynko% w  mieszkalnych

i administracyjnych,  a  kon% cząc  na  budynkach  rozmaitych  warsztato% w.  Struktura  zapotrzebowania

energii w tego typu obiektach jest niejednorodna i często zmienna w czasie. Na potrzeby opracowania

niniejszego Planu przeprowadzona została dobrowolna ankietyzacja ws%ro% d największych podmioto% w

gospodarczych, w wyniku kto% rej otrzymano szczątkowe informacje na temat ww. grupy odbiorco% w.

Dlatego w dalszych analizach do obliczenia potrzeb energetycznych w tej grupie odbiorco% w przyjęto

dane z przedsiębiorstw energetycznych oraz własne wskaz%niki eksperckie.

Duz9e moz9 liwos%ci w zakresie zmniejszenia emisji tkwią w lokalnym przemys%le gorzelniczym,

przy  produkcji  spirytusu  w  zakładzie  gorzelniczy  w  miejscowos%ci Ruskie  Piaski. Powstająca  tam

substancja  odpadowa  z  powodzeniem  mogłaby  byc%  wykorzystana  do  produkcji  ciepła  i  energii

elektryczne  lub  do  produkcji  metanu  o  parametrach  gazu  ziemnego.  W  procesie  technologicznym

zwanym fermentacją metanową wytwarzana jest energia elektryczna, a nierozerwalnie z nim związane

powstające  ciepło  odpadowe  jest  wykorzystywane  do ogrzewania  budynko% w  mieszkalnych.

Efektywnos%c%  energetyczna  takiego  przedsięwzięcia  jest  zwykle  o  40%  wyz9sza  niz9  w  przypadku

oddzielnego  wytwarzania  energii  elektrycznej  w elektrowni  kondensacyjnej  i  ciepła  w  kotłowni,

zakładając korzystanie przez nie z tego samego paliwa.

Tabela nr 16. Zużycie  energii  cieplnej  i  elektrycznej  w  lokanych  przedsiębiorstwach,  handlu  i  punktach
usługowych.

Nazwa obiektu

Roczne 
zużycie 
energii 
elektrycznej
[kWh] 2014 r

Roczne zużycie paliwa
do produkcji ciepła [t/m3]

Węgiel
Mg

Gaz
M3

Olej op.
l

Biomasa
Mg

Bank Spo% łdzielczy  w Stawie 
Noakowskim 18 338   4,50 -
Piekarnia Nielisz
-Firma handlowa   SAMIX 29 855 33588,00

-

Warsztat Samochodowy  
Tama CAR Robert Łapa w  m.   
Nielisz

900 1,2 - - -

Zwolin% ski Leszek – sklep 
spoz9ywczy  w . Nielisz

7 200
- 490,00 - -

Les%niczo% wka Nowiny
w m. Nielisz
Nadles%nictwa Zwierzyniec

18 000 -
-

- -

Parafia Rzymsko -Katolicka w 
Nieliszu

5 500 1,9
- -

-

Firma Handlowa ‘SAMIX”
w Nieliszu

52 749 -
-

- -

Zakład Fryzjerski i sklep spoz9 .
– przem. W Krzyku

6 500
- - -

6,5

Sklep spoz9ywczo- 7 500 24 -



przemysłowy Wal Leszek  w 
m. Ujazdo% w

- -

Gorzelnia  w m. Ruskie Piaski 
– Trepiet Jo% zef

66 011       716
- -

42

Agro-Bit  sprzedaz9   s%rodko% w  
do produkcji rolnej  w m. 
Wo% lka Nieliska

4 825 - 0,0068 - -

AS-GAS Andrzej Staniak
w m. Wo% lka  Nieliska

3020
- 1,17 - -

Razem 220 398 743,1 491,1768 33 592,5 48,5

Sektor usługowo - handlowy w gminie Nielisz grupuje poza rolnictwem i przemysłem przede

wszystkim te formy działalnos%ci kto% re wytwarzają usługi, a nie dobra materialne. Zalicza się do niego

taka działalnos%c%  w gminie,  jak handel,  transport,  turystyka i  agroturystyka,  słuz9ba zdrowia.  Jest to

sektor  dominujący  w  gminie.  Działalnos%c%  gospodarcza  wykonywana  w  ramach  tego  sektora

wykonywana jest  na  ogo% ł  w obiektach mieszkalnych i  zuz9ywa on energię elektryczną i  cieplną  w

ramach gospodarstwa domowego. Sektor handlowo – usługowy w gminie (z wyłączeniem transportu)

zgodnie  ze  swoim  mało  energochłonnym  i  emisyjnym  charakterem  emituje  niewiele  gazo% w

cieplarnianych. Wyro% z9nia się usługi handlowe, oferowane przez sprzedawcę i bilansujące się pewnym

kosztem  oraz  usługi  niehandlowe  oferowane  przez  pan% stwo  lub  inne  organy  przez  nie

subwencjonowane.

Zaro% wno  zuz9ycie  energii  jak  i  emisja  gazo% w  w  tym  sektorze  gospodarczym  została

uwzględniona  w sektorze  gospodarstw domowych.  Udział  usług  w obu  kategoriach  włas%ciwie  nie

zmieni się w całym horyzoncie prognozy. Ponadto nie jest to grupa charakteryzująca się wzrostem

konsumpcji  energii.  Dla  kompletnos%ci  informacji  dane  te  skonfrontowano  takz9e  z informacjami

uzyskanymi od przedsiębiorstw energetycznych.

Coraz  większy  udział  w  tym  sektorze  odgrywa  turystyka  i  agroturystyka  .  Swo% j  rozwo% j

zawdzięcza wzrostowi poziomu z9ycia, zwiększeniu ilos%ci czasu wolnego oraz rozwojowi komunikacji w

skali  regionalnej.  Oferta  turystyczna rolniko% w dotyczy  udostępniania  kwater  i wyz9ywienia.  Turys%ci

mogą tez9  spoz9ywac%  produkty wytworzone w gospodarstwie przydomowym. Gospodarze zapewniają

atrakcyjny pobyt oraz organizują wycieczki krajoznawcze połączone ze zwiedzaniem. Na terenie gminy

Nielisz  z tego typu wypoczynku moz9na skorzystac%  w 11 gospodarstwach.  Najczęs%ciej  są  to pokoje

wynajmowane turystom w domu w kto% rym mieszkają ro% wniez9  gospodarze.

• Gospodarka odpadami

W celu powiązania działan%  związanych z wykorzystaniem zasobo% w i odpado% w powstały dwie

strategie  UE:  w  sprawie  zro% wnowaz9onego  wykorzystania  zasobo% w  naturalnych  oraz  w sprawie

zapobiegania  powstawaniu odpado% w i  recyklingu.  Na przestrzeni  ostatnich lat  widoczny jest  stały

wzrost  ilos%ci  wykorzystywanych  zasobo% w  oraz  powstających  odpado% w.  Zauwaz9a  się  proces

wyczerpywania  zasobo% w,  w związku z  czym odpady coraz bardziej  zaczynają  byc%  traktowane jako



z%ro% dło  surowco% w.  Dlatego  tez9  UE  podejmuje  działania  mające  na celu  „rozłączenie”  wzrostu

gospodarczego od  wykorzystania  zasobo% w i  wytwarzania  odpado% w,  a  takz9e  ograniczenia  presji  na

s%rodowisko. Prowadzone są starania mające na celu wdroz9enie zro% wnowaz9onych wzorco% w konsumpcji

i produkcji.

Najistotniejszym  celem  gospodarki  odpadami  powinno  byc%  oddzielenie  powiązania  między

wzrostem gospodarczym i wytwarzaniem odpado% w oraz wykorzystanie odpado% w zamiast surowco% w.

Podsumowanie

W  strukturze  zuz9ycia  energii  w  gospodarstwach  domowych  w  gminie  Nielisz  największe

znaczenie  mają  paliwa  stałe,  gło% wnie  węgiel  kamienny i  drewno opałowe.  Są  one  tymi  nos%nikami

energii,  kto% re  w  95  %  wykorzystuje  się  do  celo% w  grzewczych.  Szacuje  się,  z9e  w  ¼  gospodarstw

domowych paliwa te słuz9ą takz9e do ogrzewania wody i do gotowania posiłko% w.

Gaz ziemny jest wykorzystywany jest  w 4,8  % gospodarstw domowych,  ale  szacuje  się,  ze

połowa  odbiorco% w  uz9ywa  go  wyłącznie  do  gotowania  posiłko% w,  a  tylko  niewielki  procent

do ogrzewania mieszkan% .  Taka struktura zuz9ycia gazu jest  przede wszystkim podyktowana wysoką

ceną  gazu  oraz  skutkiem  długoletniej  praktyki  instalowania  sieci  gazowych  w budynkach

wielorodzinnych  wyłącznie  w  celu  gotowania  posiłko% w.  Szacuje  się,  z9e  38,5%  gospodarstw

wykorzystywało  drewno  opałowe.  Jest  ono  jedynym  odnawialnym  nos%nikiem  energii  masowo

stosowanym w gospodarstwach domowych. Spala się je na ogo% ł w tych samych kotłach i piecach co

węgiel kamienny. Kolektory słoneczne, kto% re mają byc% instalowane w tym roku wykorzystywac% będzie

1 106 gospodarstw, a moc zainstalowana energii cieplnej wynosi 1,44 MW.

Powszechnie  jest  zuz9ywana  energia  elektryczna  w  gospodarstwach  domowych

w przewaz9ającej  częs%ci  do  os%wietlenia  oraz  zasilania  urządzen%  AGD  i  RTV.  Zastosowanie  energii

elektrycznej w celach grzewczych jest niewielkie,  ze względu na wysokie ceny i  istnienie tan% szych

substytuto% w.  Energia elektryczna jest  stosowana do ogrzewania pomieszczen%  i gotowania posiłko% w

raczej jako nos%nik dodatkowy, a do ogrzewania wody jest uz9ywana gło% wnie tam, gdzie nie ma dostępu

do sieci gazowej.

Zdecydowana większos%c% gospodarstw domowych posiadała najwaz9niejsze domowe urządzenia

elektryczne,  tj.  chłodziarko-zamraz9arki,  pralki  automatyczne,  odkurzacze  i odbiorniki  telewizyjne.

Ws%ro% d z9aro% wek ilos%ciowo dominują z9aro% wki tradycyjne,  poniewaz9  proces ich wycofywania z rynku

rozpoczął się dopiero w roku 2010. Większos%c%  gospodarstw domowych jest  dobrze wyposaz9ona w

najwaz9niejsze urządzenia zuz9ywające energię.

Na  przestrzeni  lat  2002-2014  nastąpił  postęp  w  zakresie  stosowania  technologii

nowoczes%niejszych i bardziej efektywnych energetycznie. W mieszkaniach wyposaz9onych we własne

kotły  centralnego  ogrzewania  (na  paliwa  stałe  lub  na  gaz  ziemny)  najczęs%ciej  występują  kotły

dwufunkcyjne, słuz9ące jednoczes%nie do przygotowania ciepłej wody. Kotły jednofunkcyjne są  mniej

popularne,  a  kominki  występowały  jeszcze  rzadziej.  W  niekto% rych  starych  budynkach  jedynymi

urządzeniami grzewczymi są piece na paliwa stałe lub tylko kuchnie na paliwa stałe.



Wiek budynko% w i fakt ocieplenia s%cian są cechami budynko% w mieszkalnych, kto% re mają istotny

wpływ na wielkos%c%  zuz9ycia energii  w gospodarstwach domowych. Szacuje się,  z9e największa liczba

mieszkan%  (około  36%) została  wybudowana  w  gminie  Nielisz  w latach  1961-1980,  tj.  w okresie

intensywnego budownictwa mieszkaniowego, gło% wnie wielorodzinnego. Wiązało się to ze znacznym

wzrostem liczby ludnos%ci w tym okresie i powojenną odbudową kraju. Około 20% istniejących obecnie

mieszkan%  pochodzi sprzed roku 1946. Relatywnie mniej mieszkan%  zbudowano w latach 1946-1960

oraz po roku 1995. Liczba mieszkan%  w budynkach ocieplonych i nieocieplonych rozkładała się mniej

więcej  po  połowie.  Fakt  wykonania  ocieplenia  jest  tylko  bardzo  orientacyjną  charakterystyką

włas%ciwos%ci  termicznych  budynku.  Wykonane  ocieplenie  moz9e  miec%  ro% z9ną  jakos%c%,  a  dom  nowo

zbudowany,  według nowoczesnej  technologii  i  z  dobrych materiało% w,  zazwyczaj charakteryzuje  się

lepszymi  włas%ciwos%ciami  termicznymi  niz9  dom  stary  ocieplony.  Akcja  ocieplania  budynko% w,  kto% ra

ma miejsce w regionie dotyczy gło% wnie budynko% w wielorodzinnych zbudowanych w okresie 1961-

1980,  przynosi  efekty,  bowiem  przyczynia  się  do znacznej  poprawy włas%ciwos%ci  termicznych  tych

budynko% w i do poprawy efektywnos%ci wykorzystania energii cieplnej.  

• WYNIKI INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

• Metodologia.

Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) jest wyliczenie ilos%ci CO2  wyemitowanego wskutek

zuz9ycia energii  na terenie gminy Nielisz w roku bazowym. Inwentaryzacja pozwala zidentyfikowac%

gło% wne  antropogeniczne  z%ro% dła  emisji  CO2 oraz  odpowiednio  zaplanowac%  i uszeregowac%  pod

względem waz9nos%ci  s%rodki  jej  redukcji.  Stanowi  ona  instrument umoz9 liwiający władzom lokalnym

pomiar efekto% w zrealizowanych przez nie działan%  związanych z ochroną klimatu. Do przygotowania

inwentaryzacji wykorzystano jako podstawę wytyczne Porozumienia Między Burmistrzami „How to fill

In the Sustainable Energy Action Plan template?”. Wytyczne dają ro% wniez9  moz9 liwos%c%  okres%lania emisji

wynikającą tylko i wyłącznie z finalnego zuz9ycia energii in situ, jak i w sposo% b bardziej pełny poprzez

zastosowanie  oceny  cyklu  z9ycia  produkto% w  i  usług  (tzw.  LCA  –  Life  Cycle  Assessment).  Podejs%cie

standardowe jest bardziej precyzyjne w wyznaczaniu wielkos%ci  emisji  (mniejszy szacunkowy błąd),

natomiast  podejs%cie  LCA,  pomimo  swojej  większej  niedokładnos%ci  daje  pełniejszy  obraz  wielkos%ci

emisji,  kto% ry uwzględnia ro% wniez9  częs%ciowe emisje wynikające z procesu wytwarzania i transportu

(dostawy)  danego  produktu  usługi.  Z  tego  tez9  powodu  w  podejs%ciu  LCA  energia  elektryczna

pochodząca z odnawialnych z%ro% deł energii nie jest traktowana jako bez emisyjne z%ro% dło energii.

Podstawą  oszacowania  wielkos%ci  emisji  jest  zuz9ycie  energii  finalnej  oraz  paliw  w  kluczowych

obszarach gospodarczych gminy:

• Transporcie,

• Budynkach pozostających w zarządzie gminy,



• Os%wietleniu ulicznym,

• Budynkach mieszkalnych,

• Przemys%le i usługach.

Poprzez zuz9ycie energii się zuz9ycie przez uz9ytkowniko% w kon% cowych:

• Paliw opałowych (na potrzeby grzewcze pomieszczen%  i budynko% w),

• Paliw transportowych,

• Ciepła systemowego,

• Energii elektrycznej,

Inwentaryzacja obejmuje całkowity obszar administracyjny Gminy Nielisz.  Jako rok bazowy,

czyli rok okres%lający poziom odniesienia w zakresie wielkos%ci emisji, przyjęto 2014 rok. Decyzję taką

podjęto,  poniewaz9  dla tego roku Gmina Nielisz dysponowała duz9ą  ilos%cią informacji  pozwalających

oszacowac%  z  dobrą  dokładnos%cią  wielkos%c%  emisji.  Wybo% r  roku  2014  jako  roku  bazowego  dla

dokonanych obliczen%  wynika z faktu moz9 liwos%ci pozyskania wiarygodnych danych na temat emisji w

tym okresie.

Dla obliczenia emisji z poszczego% lnych z%ro% deł, zastosowano następujące wskaz%niki:

Tabela nr 17. Porównanie wskaźników emisji (standardowy i LCA) dla elektryczności ze źródeł odnawialnych.
Źródło energii

[Mg CO2/MWhe]
Standardowe wskaźniki emisji

[Mg CO2/MWhe]
Wskaźniki emisji LCA (ocena

cyklu życia)
Panele fotowoltaiczne 0 0,020 – 0,050
Energia wiatru 0 0,007
Energia geotermalna 0 0,024

ZJ ro% dło: opracowanie własne

Emisje gazo% w cieplarnianych innych niz9  CO2 podawane są w przeliczeniu na ekwiwalent CO2 według

wytycznych IPCC. Wskaz%niki emisji dla energii elektrycznej i  ciepła, kto% re zostaną wykorzystane do

inwentaryzacji przedstawiono w tabeli poniz9ej.

Tabela nr 18. Wskaźniki emisji dla energii elektrycznej i ciepła sieciowego przyjęte do obliczeń emisji.
Rodzaj wskaźnika Rok Wskaźnik emisji

[MgCO2/MWh]
Źródło

Energia elektryczna
2014 1.185 Standardowy wskaz%nik emisji: 

(zgodne z zasadami IPCC) lub LCA2020 1.185

Energia ze OZE 2020-2021 0 -

ZJ ro% dło: opracowanie własne

Wskaz%niki  emisji  dla  pozostałych  paliw  przyjęte  zostaną  zgodnie  z  wytycznymi,  ich  zestawienie
znajduje się w kolejnej tabeli.

Tabela nr 19. Zestawienie wykorzystanych wskaźników emisji dla paliw.
Rodzaj paliwa Wartość opałowa Wskaźnik emisji



[MgCO2/MWh]
Gaz naturalny 36 MJ/m3 0,202
Olej opałowy 40,19 MJ/kg 0,276
Węgiel 18,9 MJ/kg 0,346
Benzyna 44,3 MJ/kg 0,249
Olej napędowy (diesel) 43,0 MJ/kg 0,267
LPG 47,3 MJ/kg 0,227

ZJ ro% dło: opracowanie własne

Tabela nr 20. Sprawność źródeł ciepła.
Rodzaj źródła ciepła Sprawność [%]
Kocioł na pelety 88%
Kocioł na drewno 80%
Pompa ciepła (taryfa G12) 400%
Grzejnik elektryczny (taryfa G12) 100%
Kocioł na Eko groszek 75%
Kocioł na miał 60%
Kocioł kondensacyjny (gaz LPG) 104%
Kocioł kondensacyjny (olej opałowy) 100%
Kocioł niskotemperaturowy (olej opałowy) 88%
Kocioł kondensacyjny (gaz ziemny) 104%
Kocioł niskotemperaturowy (gaz ziemny) 85%

ZJ ro% dło: IPCC, 2006; Podręcznik SEAP

Tabela nr 21. Ruch tranzytowy i lokalny.
Samochody osobowe gCO2/km 155
Motocykle gCO2/km 155
Samochody dostawcze gCO2/km 200
Samochody cięz9arowe gCO2/km 450
Samochody cięz9arowe 
z przyczepą

gCO2/km 900

Autobusy gCO2/km 450
ZJ ro% dło: opracowanie własne

Tabela nr 22. Emisja CO2 wg. rodzaju silnika

Rodyaj paliwa
Wskaźnik emisji CO2 Średnie roczne

zużycie paliwa
Średni roczny

przebieg
kgCO2/GJ l/km km

Benzyna 73,30 0,08 5 876
Olej napędowy 68,60 0,071 12 016
LPG 62,44 0,102 10 093

ZJ ro% dło: opracowanie własne

• Zakres i zasady inwentaryzacji

Rok bazowy – Dla potrzeb okres%lenia celu redukcji i zaplanowania działan%  inwentaryzacja prowadzona

jest dla roku 2014. Rok 2014 jako rok bazowy aby zachowac% spo% jnos%c%  z pozostałymi gminami powiatu

zamojskiego oraz ze względu na dostępnos%c%  wiarygodnych danych oraz wysoki potencjał emisyjnos%ci

gminy w tym roku ze względu na produkcję energii i ciepła oraz zuz9ycie surowco% w energetycznych

(korzystny wpływ warunko% w klimatycznych).

Zakres  inwentaryzacji  –  inwentaryzacją  objęte  są  wszystkie  emisje  gazo% w  cieplarnianych

wynikające ze zuz9ycia energii finalnej na terenie gminy. Poprzez zuz9ycie energii finalnej rozumie się

zuz9ycie:  energii  paliw  kopalnych  (na  potrzeby  gospodarczo-bytowe,  transportowe  i przemysłowe),



ciepła sieciowego, energii  elektrycznej,  energii  ze z%ro% deł  odnawialnych. Z inwentaryzacji  wyłączony

jest przemysł (takz9e duz9e z% ro% dła spalania) objęty wspo% lnotowym systemem handlu uprawnieniami do

emisji CO2.

Zasięg  terytorialny  inwentaryzacji  –  w  celu  sporządzenia  inwentaryzacji  sporządzono  jej

granice, czyli okres%lono, kto% re z%ro% dła emisji włączyc%  do inwentaryzacji. Dla samorządu Gminy Nielisz

wyznaczono dwie granice:

• granica organizacyjna – obejmuje wszelkie działania będące w zasięgu bezpos%redniej kontroli

samorządu  lokalnego.  Tam,  gdzie  kon% czy  się  granica  organizacyjna  samorządu  (sektor

publiczny),  zaczyna  się  granica  społeczen% stwa  (sektor  prywatny).  W przypadkach,  gdy

aktywnos%ci  obu  sektoro% w  pokrywają  się  ze  sobą  nalez9y  przyjąc%  zasadę  proporcjonalnos%ci

emisji zalez9nej od udziało% w danego sektora w strukturze własnos%ciowej danego podmiotu,

• granica  geopolityczna  –  zawiera  fizyczny  obszar  gminy,  będący  we  władaniu  samorządu

gminnego.

Granica organizacyjna – analiza aktywnos%ci samorządu

Analiza  emisji  związana  z  aktywnos%cią  samorządu  lokalnego  obejmuje  emisje  powstałe  na

skutek uz9ytkowania wszystkich s%rodko% w trwałych oraz medio% w. Wszystkie emisje powstałe na skutek

działalnos%ci samorządu lokalnego są uwzględniane, bez względu na to gdzie powstały. W niekto% rych

przypadkach, w szczego% lnos%ci w kwestiach zuz9ycia energii,  emisja często występuje poza granicami

geopolitycznymi samorządu lokalnego. Fizyczna lokalizacja z%ro% dła powstawania emisji w większos%ci

przypadko% w nie jest istotna przy podejmowaniu decyzji, kto% re emisje uwzględnic% w analizie.

Granica geopolityczna – analiza aktywnos%ci społeczen% stwa

Analiza emisji związana z aktywnos%cią społeczen% stwa zawiera emisje związane z działalnos%cią

powstałą  w  granicach  geopolitycznych  samorządu  lokalnego.  Władze  lokalne  mają  wpływ  na

aktywnos%c%  społeczen% stwa  poprzez  m.in.  ustalanie  prawa  lokalnego,  programy  edukacyjne  czy

propagowanie  wzoro% w  zachowan%  społecznych.  Mimo,  z9e  niekto% re  samorządy  lokalne  mogą  miec%

ograniczony  wpływ  na  poziom  emisji  z  poszczego% lnych  działan%  nalez9y  podjąc%  starania  dokonania

precyzyjnej  analizy  wszystkich  działan% ,  kto% re  skutkują  emisją  GHG  w  celu  uzyskania  kompletnej

wiedzy o emisjach z terenu gminy.

• Czynniki wpływające na emisję.

Pierwszym etapem inwentaryzacji emisji na terenie gminy jest identyfikacja okolicznos%ci i cech

charakterystycznych  mający  wpływ  na  wielkos%c%  emisji.  Na  tej  płaszczyz%nie  wyro% z9nic%  moz9na

następujące czynniki:

• Determinujące aktualny poziom emisji,

• Determinujące wzrost emisyjnos%ci,

• Determinujące spadek emisyjnos%ci.

Do czynniko% w determinujących aktualny poziom emisji nalez9ą:



• Gęstos%c% zaludnienia,

• Ilos%c% gospodarstw domowych,

• Ilos%c% podmioto% w gospodarczych działających na terenie gminy,

• Stopien%  urbanizacji,

• Obecnos%c% zakłado% w przemysłowych, centro% w usługowych oraz stref przemysłowych,

• Szlaki tranzytowe przebiegające przez teren gminy,

• Ilos%c% pojazdo% w zarejestrowanych na terenie gminy,

• Obecnos%c% linii ciepłowniczych i ilos%c% obiekto% w korzystających z sieci ciepłowniczej.

Wskazane  wyz9ej  czynniki  wpływają  na  aktualne  zuz9ycie  energii  finalnej,  a  tym  samym

całkowitą wielkos%c% emisji CO2 z obszaru gminy w roku obliczeniowym.

Do czynniko% w determinujących wzrost emisyjnos%ci nalez9ą:

• Wzrost ilos%ci mieszkan% co% w,

• Wzrost ilos%ci gospodarstw domowych,

• Wzrost ilos%ci podmioto% w gospodarczych działających na terenie gminy,

• Budowa nowych szlako% w drogowych,

• Wzrost ilos%ci pojazdo% w zarejestrowanych na terenie gminy.

Do czynniko% w determinujących spadek emisyjnos%ci nalez9ą:

• Spadek ilos%ci mieszkan% co% w,

• Spadek ilos%ci gospodarstw domowych,

• Spadek ilos%ci podmioto% w gospodarczych działających na terenie gminy,

• Spadek ilos%ci pojazdo% w zarejestrowanych na terenie gminy,

• Termomodernizacja i poprawa stanu technicznego obiekto% w publicznych,

• Poprawa efektywnos%ci energetycznej obiekto% w prywatnych,

• Rozbudowa linii ciepłowniczych,

• Wykorzystanie odnawialnych z%ro% deł energii.

Czynniki determinujące wzrost lub spadek emisyjnos%ci  wpływac%  będą na wielkos%c%  emisji  w

roku docelowym.

Celem inwentaryzacji jest zatem dokonanie charakterystyki gminy  w oparciu o wymienione

wyz9ej  kryteria  co  pozwoli  oszacowac%  aktualny  poziom  emisji  gazo% w  cieplarnianych  w  roku

obliczeniowym oraz ustalic% prognozowany trend zmian emisji do roku 2020

• INWENTARYZACJA ZUŻYCIA ENERGII EMISJI DWUTLENKU WĘGLA DLA GMINY NIELISZ

• Mieszkalnictwo.



W wyniku  przeprowadzonej  analizy  z  ankietyzacji  przeprowadzonej  w związku  z realizacją

projektu  zakładania  kolektoro% w  słonecznych  oraz  na  podstawie  uzyskanych  w dospodarstwach

domowych danych, ustalono iz9  na cele grzewcze, mieszkan% y gminy wykorzystują następujące rodzaje

paliw i energii.

Tabela nr 23. Struktura wykorzystania nośników energii wraz z emisją CO2 w gminie w roku 2014.

Rodaj ogrzewania % Zużycie [GJ] Zużycie MWh Emisja MG /CO2

gazowe 5,5       8 530,13     2 362,85     477,09
węglowe 47,5    73 669,32 20 406,40 7 060,61
elektryczne 8,5    13 182,93    3 651,67 4 327,23
biomasa 38,5    59 710,92 16 539,92 -
Razem  155 093,30 42 960,84 11 860,93

ZJ ro% dło: Ankiety oraz dane GUS: Zuz9ycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku

Tabela nr 24. Zużycie energii i emisji CO2 w sektorze mieszkalnictwa przypadająca na 1 mieszkańca Gminy Nielisz.

Obszar
Ludnos%c% wg miejsca

zamieszkania
Wskaz%niki

osoba [C02/mieszkan% ca] [MWh/mieszkan% ca]

Gmina Nielisz 5 723 2,07 7,50

[z%ro% dło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji]

W celu uzasadnienia celowos%ci przeprowadzenia zabiego% w termomodernizacyjnych dokonano

ankietyzacji  przeprowadzonej  na  388  obiektach  mieszkalnych  w  związku  z  z  budową  kolektpro% w

słonecznych.  Na  tej  podstawie  okres%lono  roczne  zuz9ycie  paliw  do  ogrzewania  mieszkan%  oraz

oszacowano wykorzystanie  nos%niko% w energii do ogrzewania wszystkich mieszkan%  w mies%cie gminie

Nielisz.

Największy udział  w sektorze mieszkaniowym stanowi  węgiel  kamienny 71,0 %.   Biomasa
stanowiła 25,1 %, a paliwo gazowe – 2,4.

Zuz9ycie  energii  i  emisji  CO2 w  sektorze  mieszkalnictwa  przypadająca  na  1  mieszkan% ca
przedstawia kolejna tabela.

Tabela nr 25. Zużycie energii i emisji CO2

Obszar Ludność wg miejsca
zamieszkania

Wskaźniki

osoba [C02/mieszkańca] [MWh/mieszkańca]
Gmina  Nielisz 5 690 2,01 7,48

ZJ ro% dło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji

• Budynki użyteczności publicznej własności gminnej.

W tym sektorze uwzględniono budynki połoz9one na terenie gminy  takie jak:

• Budynki administracyjne Gminy Nielisz,

• Budynki nalez9ące do spo% łek z udziałem gminy (budynki administracyjne, techniczne),



• Przedszkola, szkoły, os%rodki, domy pomocy społecznej, itp..

Zuz9ycie  energii  cieplnej  z  sieci  ciepłowniczej  za  rok  2013  okres%lono  na  podstawie  analizy

zuz9ycia  energii  podanej  przez  Zakład  Energetyczny  i  ankietyzacji.  Pozostałe  nos%nik  energii

w budynkach  gminnych za  rok 2013 okres%lono na podstawie  danych udostępnionych przez Urząd

Gminy w Nieliszu.  

W  poniz9szej  tabeli  zamieszczono  informację  nt.  zuz9ycia  energii  elektrycznej  w budynkach

uz9ytecznos%ci publicznej w Gminie Nielisz.

Tabela nr 26. Zużycie zużycia energii elektrycznej i emisji CO2 nośników energii w budynkach użyteczności 
publicznej w  gminie Nielisz w 2014 roku.

Obszar Zużycie energii elektrycznej
[MWh]

Emisja CO2

Gmina Nielisz 279,12 330,75

• Handel, usługi, przedsiębiorstwa.

Odrębnymi gałęziami gło% wnych z%ro% deł emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Nielisz są inne

sektory, w kto% rych skład wchodzą: handel, usługi i przedsiębiorstwa. W poniz9szej tabeli zamieszczono

informację nt. zuz9ycia energii cieplnej, elektrycznej w wyz9ej wymienionym sektorze. Przeprowadzona

inwentaryzacja wykazała, z9e łączne zuz9ycie energii w tym sektorze wynosi  4 112,11 MWh/rok, zas%

roczna emisja CO2 wynosi 1 564,35 [Mg/rok].

Tabela nr 27. Zużycie energii w handlu, usługach i przedsiębiorstwach.

Obszar Zużycie nośników energii [MWh/rok]
Energia elektryczna Gaz ziemny Biomasa Węgiel

Gmina Nielisz 220, 39 4,91 145,1 3 786,34
Emisja CO2 [Mg/rok] 261,17 0,99 0 1 303,15

ZJ ro% dło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji

• Oświetlenie uliczne

Istniejące  os%wietlenie  drogowe  podwieszone  jest  na  sieci  elektroenergetycznej  Rejonu

Energetycznego Zamos%c. Os%wietlenie uliczne w większos%ci zasilane jest z 2 szafek os%wietleniowych na

stację  transformatorową.  Wszystkie  oprawy rtęciowe są  bardzo wyeksploatowane,  skorodowane,  o

bardzo  zaniz9onych  parametrach  technicznych  os%wietleniowych.  Wysięgniki  na  kto% rych  są

zainstalowane są oprawy rtęciowe posiadają znaczne s% lady korozji i będą przeznaczone do wymiany.

Zabezpieczenia  opraw  wymienianych  zastąpic%  na  nowe  izolowane.  Oprawy  sodowe  wraz  z

wysięgnikami są w dobrym stanie i nie wymagają wymiany.

Emisję CO2 pochodzącą ze zuz9ycia energii elektrycznej na cele os%wietleniowe oszacowano na

podstawie zuz9ycia energii w punktach os%wietleniowych gminy.

 



Tabela nr 28. Zużycie energii elektrycznej i emicja CO2 w sektorze oświedlenia drogowego.

Rok Zużycie energii elektrycznej  MWh Emisja CO2 [Mg CO2]
2013 235,17 278,68

ZJ ro% dło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji

• Transport.

Duz9y  udział  w  negatywnym  oddziaływaniu  na  s%rodowisko  ma  ro% wniez9  spalanie  paliw  w

silnikach  spalinowych  napędzających  pojazdy  mechaniczne.  Opro% cz  dwutlenku  węgla  pojazdy

silnikowe  emitują  takz9e  szkodliwe  substancje  jak  dwutlenek  siarki,  pyły  i  alfapirobenzen.  Liczba

pojazdo% w na ulicach  ulega  ciągłemu  wzrostowi  przy  jednoczesnej  stopniowej  poprawie istniejącej

infrastruktury.

Tabela nr 29. Emiśja emisja CO2 w transporcie.

Rodzaj pojazdów Ilość pojazdów Emisja MgCO2/ r.

Samochody osobowe 4 048 3 639,15
Samochody 248      595,20
Autobusy 10         45,00
Ciągniki rolnicze 1 259      849,82
Motocykle 356       110,36
Razem emisja        6 218,60

ZJ ro% dło: opracowanie własne na podstawie danych UG

Poniz9sza  tabela  odnosi  się  do  zuz9ycia  emisji  CO2 w  sektorze  transport  przypadająca  na  1
mieszkan% ca  Gminy Nielisz

Tabela 30. Emisja emisja CO2 na 1 mieszkańca w transporcie.

Obszar
Ludność wg miejsca

zamieszkania
Wskaźniki

osoba [C02/Mg mieszkańca]

Gmina Nielisz 5 690 1,09

ZJ ro% dło: opracowanie własne

• Odnawialne Źródła Energii.

Energią  odnawialną  nazywamy  energię,  kto% rej  z% ro% dła  same  się  odnawiają,  nie  ulegają

wyczerpaniu.  Odnawialne  z%ro% dła  energii  (OZE)  uznawane  są  za  wariant  dla  tradycyjnych

nieodnawialnych nos%niko% w energii.  Zasoby tych z%ro% deł uzupełniają się w naturalnych procesach, co

pozwala  traktowac%  je,  jako  niewyczerpalne.  W  Gminie  Nielisz  wykorzystywanych  jest  niewiele

odnawialnych z%ro% deł energii. Niz9ej zamieszczona tabela przedstawia bilans energii pozyskanej z OZE

na terenie gminy Nielisz.

Tabela nr 31. Zużycie energii odnawialnej w Gminie Nielisz.
  
Rodzaj energii Moc zainstalowana

[MW]

Ilość wyprodukowanej
energii [MWh/rok]



Kolektory słoneczne             0,44    0, 728,00
Elektrownia wodna 0,370   2 960, 00
Razem • 678,00

ZJ ro% dło: opracowanie własne na podstawie danych UG

• WYNIKI INWENTARYZACJI W ROKU BAZOWYM

W 2014 r.  łączne zuz9ycie energii  finalnej w Gminie Nielisz  w sektorze publicznym, prywatnym i w

sektorze transportu wyniosło 80 862,72 MWh. Najbardziej energochłonny sektor w Gminie Nielisz to

sektor mieszkalnictwa, kto% ry posiada łączne zuz9ycie energii na poziomie 46 324,27 MWh/rok, kolejny

to sektor transportu - 24 874,40 MWh/rok. Łączna emisja CO2 wyniosła w gminie Nielisz 23 600,23

MgCO2/rok.   Największy udział w emisji  CO2 obserwuje się w sektorze mieszkalnym 15 656,46 CO2

[Mg/rok] oraz transportu 6 218,60 CO2 [Mg/rok]. Najmniejszy udział wykazuje sektorrze handlu, usług

i przedsiębiorstw.

W  poniz9szej  tabeli  zamieszczono  informację  nt.  zuz9ycia  energii  i  emisja  CO2  w  poszczego% lnych

sektorach.

Tabela nr 32. Zużycie energii w poszczególnych sektorach w Gminie Nielisz.

Obszar

Wyniki inwentaryzacji w roku bazowym
Obiekty
komunalne

Obiekty
mieszkalne

Handel,
usługi,

Oświetlenie
uliczne

Transport OZE Suma

                                                                                    Zużycie energii [MWh/rok]

Gmina
Nielisz

279,12 46 324,27 4  112,93 594, 00 24 874,40 4 678,00 80 862,72

Emisja CO2 [Mg/rok]

Gmina
Nielisz

96,58 15 656,46 1  423,0 205,52 6 218,60 0,0 23 600,23

ZJ ro% dło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji

Poniz9ej  przedstawiono udział poszczego% lnych sektoro% w w całkowitej emisji  CO2 z terenu gminy w

2014r.

Sektor gospodarki
Udział poszczego% lnych sektoro% w w całkowitej 
emisji CO2 z terenu gminy w 2014 r. -

[MgCO2] [%]
Budynki  wyposaz9enie  urządzenia
komunalne

303 1,28

Budynki mieszkalne 15 656         66,36
Przemysł, usługi, handel 1  423 6,02
Transport prywatny i komercyjny 6 218 26,34

Razem 23 600               100
ZJ ro% dło: opracowanie własne

Działania  i  s%rodki  zmierzające  do  zmniejszenia  emisji  CO2  na  poziomie  lokalnym  mogą  zostac%

pogrupowane na ro% z9ne sposoby, np.:



• W zalez9nos%ci od sektoro% w, do kto% rych są adresowane (mieszkaniowy, przemysłowy, transportu

itp.).

• W zalez9nos%ci od tego, czy są kierowane do administracji gminnej czy tez9  nie.

Z  przeprowadzonej  analizy  obszaro% w  problemowych  wyprowadzono  i  wyznaczono  poniz9ej

zdefiniowane  priorytety  Planu  gospodarki  niskoemisyjnej.  

Nr.
priorytetu                                                      Nazwa priorytetu

1 Termomodernizacja budynko% w uz9ytecznos%ci publicznej.
2 Rozwo% j wykorzystania biomasy do celo% w grzewczych.
3 Wykorzystanie energii słonecznej do przygotowywania ciepłej wody.
4 Wykorzystanie biogazu rolniczego
5 Termomodernizacja budynko% w niekomunalnych.
6 Termomodernizacja indywidualnych budynko% w mieszkalnych.
7 Modernizacja os%wietlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne
8 Promowanie  i  wdraz9anie  działan%  w  zakresie  zwiększania  efektywnos%ci

energetycznej i zro% wnowaz9onej energii.
9 Modernizacja dro% g, ruchu drogowego i organizacji transportu
10 Promocja i organizacja rozwoju ruchu pieszego i rowerowego
11 Planowanie przestrzenne wpływające na trwałe ograniczenie emisji gazo% w.
12 Rozwo% j gazyfikacji gminy.
13 Rozwo% j instalacji fotowoltaicznych
14 Rozwo% j plantacji energetycznych i produkcji opału z biomasy.

ZJ ro% dło: opracowanie własne

• Cel redukcyjny

Analiza wyniko% w inwentaryzacji bazowej została wykonana w odniesieniu do finalnego zuz9ycia energii

w Gminie Nielisz, emisji dwutlenku węgla i udziału energii odnawialnej w produkcji energii.

Załoz9ono,  z9e  finalne zuz9ycie energii  w gminie w okresie  do 2020 roku będzie  wzrastac%  w stałym,

s%redniorocznym  tempie  ro% wnym  o   1,5  %.   Udział  energii  odnawialnej  w  produkcji  energii  jest

niewielki i wynosi 2 960 MWh z elektrowni wodnej. Ilos%c%  energii uzyskane z kolektoro% w słonechnych

0,07 MWh.  Mieszkan% cy  są  zainteresowani  inwestycjami  w odnawialne z%ro% dła  energii.  Ankietowani

wskazali,  z9e  planują  wymianę  kotło% w  na  ekogroszek,  rozwaz9ają  ro% wniez9  montaz9  kolektoro% w

słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

W  wyniku  przeprowadzonych  analiz  stwierdzono,  z9e  na  terenie  Gminy  Nielisz  w  2020  r.  został

zrealizowany wyznaczony cel redukcyjny okres%lony w pakiecie klimatyczno-energetycznym, natomiast

wymagane jest wzmoz9enie działan% , mających na celu zwiększenie udziału odnawialnych z%ro% deł energii

w wytwarzaniu energii.

Tabela: Wskaz%niki redukcyjne w zakresie zuz9ycia energii, emisji CO2 i wykorzystania OZE

Lp. Wskaz%niki oceny Jednostka 2014 2020 Wskaz%nik
redukcji

%

1.
Wskaz%nik  redukcji  emisji  CO2  w
stosunku  do  przyjętego  roku Mg CO2/rok 23 600,2

   
18 880,0   4 720,2 20



bazowego

2.
Wskaz%nik  redukcji  zuz9ycia  energii
finalnej  w  stosunku  do  przyjętego
roku bazowego

     
MWh/rok

 
80 862,7 79 649,0

     
1 213,7 1,5

3.
Wskaz%nik wzrostu udziału energii 
pochodzącej ze z%ro% deł odnawialnych 
w stosunku do przyjętego roku 
bazowego

 MWh/rok           0 4 190,0 4 190,0 17,7

Zmniejszenie zuz9ycia energii finalnej jest gło% wnie wynikiem mniejszego zuz9ycia energii w sektorze

prywatnym,  w  podsektorze  budynki  mieszkalne,  a  takz9e  zmniejszenia  zuz9ycia  energii  w  sektorze

usługowym. Zmniejszenie zuz9ycia w tym sektorze wynika przede wszystkim z podejmowanych przez

mieszkan% co% w działan%  termomodernizacyjnych i  ocieplen%  budynko% w, a takz9e modernizacją i  zmianą

wykorzystywanych z%ro% deł ciepła. W strukturze finalnego zuz9ycia energii pomiędzy rokiem bazowym i

2020 zmniejszy się zuz9ycie energii finalnej w wyniku spalania węgla kamiennego i jest to wynikiem

zmiany dotychczas stosowanych kotło% w węglowych na bardziej energooszczędne, jak ro% wniez9  zmiany

ogrzewania  z  kotło% w  opalanych  węglem  na  piece  gazowe.  Zmniejszenie  zuz9ycia energii  wynikac%

ro% wniez9  będzie  z  zaplanowanych  prac  termomodernizacyjnych,  polegających  na  wymianie

nieszczelnych  okien,  a  takz9e  ocieplaniu  budynko% w.  Wzrost  finalnego  zuz9ycia  benzyny,  oleju

napędowego  i  gazu  LPG  jest  związany  z  prywatnym  sektorem  transportowym  i  większą  liczbą

pojazdo% w zarejestrowanych na terenie gminy i poruszających się lokalnie na terenie Gminy Nielisz.

Na terenie Gminy Nielisz  w 2020 r.  wyznaczono cel redukcyjny, zgodny z zapisami pakietu klimatyczno-
energetycznego. Cel redukcyjny został wyznaczony na podstawie inwentaryzacji emisji roku bazowego
oraz prognozowanej redukcji na rok 2020.

Tabela. Zestawienie emisji roku bazowego oraz wyznaczony na ich podstawie cel redukcyjny.

Zestawienie emisji roku bazowego 2014 rok 2020 rok
[MgCO2] [MgCO2]

Emisja CO2 - linia bazowa   23 600,23
Emisja docelowa (-20% linii bazowej) 18 880,0
Cel redukcji emisji [MgCO2] 4 720

ZJ ro% dło: Obliczenia własne

Wyliczona  linia  bazowa  emisji  CO2 w 2014 r  wynosi  23 600,23  MgCO2.  Jest  to  emisja  z obszaro% w

moz9 liwych do monitoringu oraz na kto% re bezpos%redni lub pos%redni wpływ mają władze gminy Nielisz.

Parametry obliczeniowe emisji roku bazowego są podstawą do wyliczen%  emisji w kolejnych latach. Ma

to na celu zmniejszenie ewentualnych błędo% w obliczenia kon% cowej emisji CO2 w 2020r., zalez9nie od

rozwoju  gospodarczego  gminy,  ilos%ci  ludnos%ci  itp.  Mając  na uwadze  fakt,  z9e  minimalna  wymagana

redukcja emisji wynosi 20% w stosunku do roku bazowego, emisje z terenu gminy Nielisz z obszaro% w

poddanych monitoringowi, powinny w 2020 roku osiągnąc%  poziom 18 880,0 MgCO2. W związku z tym

wyznacza się cel redukcji emisji na poziomie 4 720 MgCO2 do roku 2020.

Rzeczywiste  wartos%ci  wskaz%niko% w,  kto% re  zostaną  osiągnięte  w  2020  r.  uzalez9nione  są  od  wielu

aspekto% w,  na  kto% re  samorząd  gminy  posiada  ograniczony  wpływ.  Decydujące  znaczenie  na  jakos%c%

powietrza  mają  następujące  czynniki:  warunki  atmosferyczne,  struktura  gospodarki,  wzrost



gospodarczy, liczba ludnos%ci, gęstos%c%  zaludnienia, charakterystyka zasobo% w budowlanych i struktura

uz9ytkowania  terenu.  Ponadto jednym z czynniko% w warunkujących osiągnięcie  ww.  wskaz%niko% w są:

moz9 liwos%ci pozyskania s%rodko% w zewnętrznych na realizację inwestycji, postawy mieszkan% co% w i innych

interesariuszy.

• Strategia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną

Wizja stanowiąca podstawę strategii osiągania celo% w planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy

Nielisz  jest  odpowiedzią  na  krajową  politykę  niskoemisyjną  z  uwzględnieniem  lokalnych

uwarunkowan%  i  aspiracji  sołectw  wchodzących w skład gminy. Poniz9ej przedstawiono wizję gminy

Nielisz kto% ra ma kształtowac% charakter działan%  podejmowanych w ramach niniejszego PGN.

Tabela. Cele strategiczne i szczegółowe dla Gminy Nielisz

Cele strategiczne Cele szczego% łowe

1. Dąz9enie do utrzymania niskoemisyjnego 
wzrostu gospodarczego i zaspokajania 
potrzeb społeczen% stwa

1.1.Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego 
w zakresie oszczędnego gospodarowania energią

1.2. Zwiększenie efektywnos%ci wykorzystania energii i 
paliw w budynkach z uwzględnieniem aspekto% w 
rewitalizacji obszaro% w zdegradowanych oraz 
utylizacji azbestu

1.3. Wzrost liczby zmodernizowanych systemo% w 
grzewczych i wprowadzonych w tym zakresie 
technologii wykorzystujących odnawialne z%ro% dła 
energii

•  Wdroz9enie wizji gminy jako obszaru
zarządzanego  w  sposo% b  zro% wnowaz9ony  i
ekologiczny,  stanowiącego  przykład  zaro% wno
dla gmin powiatu jak i wojewo% dztwa

2.1. Postrzeganie przez mieszkan% co% w systemo% w 
lokalnych jako przyjazne

2.2. Ograniczenie „niskiej emisji” z mieszkalnictwa
2.3. Wzrost wykorzystania OZE w sektorze 

komunalnym, gospodarstwach indywidualnych i 
przedsiębiorstwach

3. Ograniczenie emisji pyło% w i gazo% w 
cieplarnianych z instalacji 
wykorzystywanych na terenie gminy, a 
takz9e emisji pochodzącej z transportu 
mające na celu spełnienie norm w zakresie 
jakos%ci powietrza

3.1. Zmniejszenie emisji pyło% w i gazo% w cieplarnianych
3.2. Zwiększenie s%wiadomos%ci ws%ro% d mieszkan% co% w 

dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę 
ekoenergetyczną oraz jakos%c% powietrza

3.3. Promocja i realizacja wizji zro% wnowaz9onego 
transportu, z uwzględnieniem transportu 
indywidualnego jak ro% wniez9  rowerowego poprzez 
budowę s%ciez9ek rowerowych, modernizację dro% g

3.4 Poprawa parametro% w technicznych dro% g i 
zapewnienie szybkiego bezpos%redniego połączenia 
gminy z jej otoczeniem.

4. Zwiększenie efektywnos%ci
    wykorzystania/wytwarzania energii oraz 

wykorzystywanie odnawialnych z%ro% deł 
energii

4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych z%ro% deł   
energii wykorzystywanych na terenie gminy

5.1. Wspieranie zro% wnowaz9onej gospodarki 
materiałami i surowcami mineralnymi, w tym 



5. Rozwo% j innowacyjnej gospodarki lokalnej 
opartej o wiedzę oraz nowoczesne 
technologie

energetycznymi w gminie
5.2. Promocja i wdraz9anie idei budownictwa 

energooszczędnego
5.3. Promocja efektywnego energetycznie os%wietlenia
5.4.Promocja rozwoju innowacyjnej gospodarki

5.5. Kształtowanie s%wiadomos%ci ekologicznej 
mieszkan% co% w gminy

6. Poprawa ładu przestrzennego, rozwo% j 
zro% wnowaz9onej przestrzeni publicznej, a 
takz9e rewitalizacja zdegradowanych 
obszaro% w.

6.1. Poprawa efektywnos%ci energetycznej budynko% w
6.2. Poprawa estetyki przestrzeni publicznych
6.3. Poprawa stanu technicznego urządzen%  

infrastruktury publicznej w tym modernizacjia 
dro% g, chodniko% w, budowa s%ciez9ek rowerowych

• Opis celów strategicznych

Cel strategiczny 1

Dążenie  do  utrzymania  niskoemisyjnego  wzrostu  gospodarczego  i  zaspokajania  potrzeb

społeczeństwa,  tj.  rozwoju  gospodarczo-społecznego  gminy  do  2020  roku  następującego  bez

wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną

Rozwo% j  gospodarczy  gminy  Nielisz  w  duz9ym  stopniu  oddziałuje  na  lokalną  gospodarkę

ekoenergetyczną,  determinując  nie  tylko  skutki  ekonomiczne  i  społeczne  lecz  takz9e  bezpos%rednio

wpływa na stopien%  wykorzystania s%rodowiska naturalnego. Oddziaływanie takie ma często charakter

dwubiegunowy co oznacza, z9e z jednej strony rozwo% j powoduje intensyfikację działan%  inwestycyjnych i

eksploatacyjnych  negatywnie  wpływających na  s%rodowisko,  z  drugiej  strony postęp we wdraz9aniu

nowoczesnych, innowacyjnych technologii moz9e znacznie ograniczyc% emisję gazo% w cieplarnianych oraz

pyło% w z instalacji energetycznych, przemysłowych oraz transportowych.

Cel strategiczny 2

Wdrożenie wizji gminy Nielisz jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony i ekologiczny,

stanowiącego przykład zarówno dla gminy, powiatu jak i województwa

Mnogos%c%  aspekto% w  związanych  z  biez9ącym  zarządzaniem  spycha  często  zagadnienia  efektywnos%ci

energetycznej  i  ekologii  na  dalszy  plan.  Celem  gminy  Nielisz  jest  rozwo% j  w  oparciu  o  działania

ekologiczne i zro% wnowaz9one z uwzględnieniem aspekto% w społecznych i gospodarczych. Ws%ro% d działan%

zarządczych  elementy  ekologiczne  powinny  byc%  postrzegane  jako  waz9ne  i  wartos%ciowe.  Istotnym

celem  jest  pełnienie  funkcji  koordynującej  i  wspierającej  działania  pozytywnie  wpływające  na

zro% wnowaz9enie lokalnej polityki energetycznej.  Ponadto waz9ne jest dalsze pełnienie roli  wzorca w

realizowaniu  działan%  proefektywnos%ciowych  i  proekologicznych  zaro% wno  w  działaniach

inwestycyjnych związanych z efektywnos%cią energetyczną, jak i wykorzystaniem odnawialnych z%ro% deł

energii.

Cel strategiczny 3



Ograniczenie  emisji  pyłów  i  gazów  cieplarnianych  z  instalacji  wykorzystywanych  na  terenie

gminy Nielisz, a także emisji pochodzącej z transportu mające na celu spełnienie norm w zakresie

jakości powietrza

Spełnienie wymogo% w norm jakos%ci powietrza jest jednym z gło% wnym celo% w realizacji PGN. Obecnie

zaro% wno gmina Nielisz, jak i inne gminy regionu nie borykają się z problemem przekroczen%  stęz9en%

pyło% w, benzo(a)pirenu oraz ozonu. Celem planu jest dalsze polepszenie jakos%ci powietrza na obszarze

gminy  poprzez ograniczenie emisji tych związko% w. Ponadto drugim istotnym celem ekologicznym jest

ograniczenie  emisji  CO2 oraz  gazo% w  cieplarnianych  zgodnie  z  europejską  polityką  klimatyczną.

Przedsięwzięcia  powinny  uwzględniac%  takz9e  działania  w  sektorze  transportowym.  Ponadto

realizowane działania powinny obejmowac%  w duz9ej mierze przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne

skierowane do mieszkan% co% w mając  na względzie  ich jak  najbardziej  intensywne zaangaz9owanie  w

inicjatywy na rzecz poprawy jakos%ci powietrza i ograniczenia emisji gazo% w cieplarnianych.

Cel strategiczny 4

Zwiększenie  efektywności  wykorzystania/wytwarzania  energii  oraz  wykorzystywanie

odnawialnych źródeł energii

Kluczowe  jest  prowadzenie  przez  gminę  Nielisz  działan%  efektywnos%ciowych  oraz  w  zakresie

zwiększania  udziału  odnawialnych  z%ro% deł  energii.  Efektywnos%c%  wykorzystania  energii  zaro% wno  w

budynkach, jak i instalacjach ma bezpos%redni wpływ nie tylko na emisję gazo% w cieplarnianych, lecz

takz9e  na  koszt  eksploatacji  obiekto% w.  Cel  dotyczący  efektywnos%ci  energetycznej  porusza  zatem

zaro% wno zagadnienia ekologiczne, jak i ekonomiczne zmniejszając koszt związany z wykorzystaniem

nos%niko% w  energetycznych.  Jednoczes%nie  wysoki  udział  energii  pochodzącej  z  odnawialnych  z%ro% deł

energii  wzmacnia  samowystarczalnos%c%  energetyczną  miasta  mając  niebagatelny  wpływ  na

bezpieczen% stwo  energetyczne,  ekologiczne  i  ekonomiczne.  Oba  przedstawione  cele  dotyczą

wykorzystywania/wytwarzania  energii  w  ramach  funkcjonowania  wszystkich  grup  docelowych

objętych planem gospodarki niskoemisyjnej.

Cel strategiczny 5

Rozwój innowacyjnej gospodarki lokalnej opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie

Gmina  Nielisz  powinna  oddziaływac%  stymulująco  na  inne  gminy  powiatu  w  zakresie

wdraz9ania/wykorzystania  nowoczesnych,  innowacyjnych  technologii,  umoz9 liwiając  jednoczes%nie

regionalny i  międzyregionalny transfer  wiedzy i  umiejętnos%ci.  Duz9e  znaczenie  w tym  zakresie  ma

ro% wniez9  wspo% łpraca pomiędzy nauką a biznesem.

Cel strategiczny 6

Poprawa  ładu  przestrzennego,  rozwój  zrównoważonej  przestrzeni  publicznej,  a  także

rewitalizacja zdegradowanych obszarów



Jednym z podstawowych celo% w jest osiągnięcie idei aglomeracji  spo% jnej społecznie,  ekonomicznie i

przestrzennie,  obsługiwanej przez efektywny transport publiczny, wyro% z9niającej się swoją estetyką,

funkcjonalnos%cią  zagospodarowania,  ładem,  zielenią,  dobrze  zorganizowanymi  przestrzeniami

publicznymi.

• Opis celów szczegółowych wraz z kierunkami działań

Gło% wny  element  strategii  stanowi  wdraz9anie  pilotaz9owych,  nowoczesnych  rozwiązan% ,

uwzględniających  aspekt  energetyczny,  ekologiczny,  a  takz9e  edukacyjny.  Rozwiązania  te  będą

obejmowac% poszczego% lne grupy producento% w i konsumento% w energii. Podstawą strategii jest moz9 liwie

intensywne zaangaz9owanie wszystkich uczestniko% w rynku energii w działania przewidziane w planie,

a takz9e zwiększanie s%wiadomos%ci uz9ytkowniko% w energii dotyczącej sposobo% w i moz9 liwos%ci poprawy

efektywnos%ci  energetycznej  oraz  moz9 liwos%ci  wykorzystania  odnawialnych  z%ro% deł  energii  w  ich

własnym zakresie. Działania gminy będą pełnic% rolę wzorcową dla wszystkich grup odbiorco% w energii.

Istotny  jest  takz9e  sposo% b  postrzegania  działan%  gminy  przez  jej  mieszkan% co% w  oraz  inwestoro% w.

Prowadzone działania proefektywnos%ciowe i proekologiczne będą przedstawiac% systemy miejskie jako

nowoczesne  oraz  przyjazne  dla  s%rodowiska.  Strategia  uwzględnia  takz9e  działania  bezpos%rednio

angaz9ujące  mieszkan% co% w  w  działania  ekologiczne.  Aktywizacja  mieszkan% co% w  moz9e  miec%  ogromne

znaczenie w realizacji celo% w dlatego jest to jeden z najwaz9niejszych aspekto% w strategicznych.

Realizacja  idei  wzorcowej  roli  sektora  publicznego  w  zakresie  oszczędnego  gospodarowania

energią

Emisja zanieczyszczen%  do powietrza stanowi problem zaro% wno w skali globalnej (przyczynia się do

niepokojących zmian klimatu),  jak  i  w skali  lokalnej.  Powoduje  ona uciąz9 liwos%ci  dla  mieszkan% co% w.

Moz9e  takz9e  ograniczac%  atrakcyjnos%c%  gminy.  Gło% wnym  z%ro% dłem  zanieczyszczenia  powietrza  jest

transport drogowy, jednak zimą istotnie wzrasta poziom niskiej emisji z tytułu ogrzewania budynko% w.

Wspieranie przejs%cia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach – promowanie strategii

niskoemisyjnych dla wszystkich typo% w obszaro% w.

Zwiększenie  efektywności  wykorzystania  energii  i  paliw  w  budynkach  z  uwzględnieniem
aspektów rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz poprawa efektywności gospodarowania
odpadmi

Wspieranie przejs%cia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach – promowanie strategii

niskoemisyjnych  dla  wszystkich  typo% w  obszaro% w,  oraz  podejmowanie  odpowiednich  działan%

adaptacyjnych i mitygacyjnych – s%rodki EFRR i z RPO. Inwestycje w budowę lub przebudowę jednostek

wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji. Kompleksowa gospodarka odpadami.  

Postrzeganie przez mieszkańców systemów wiejskich jako przyjazne

Promowanie  dostosowywania  do  zmian  klimatu,  zapobiegania  ryzyku  i  zarządzania  ryzykiem.



Organizacja  systemo% w  wczesnego  reagowania  w  sytuacjach  nagłego  wystąpienia  zjawisk

katastrofalnych.

Zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych

W trosce o s%rodowisko naturalne wojewo% dztwa Lubelskiego,  kto% re  w znaczący sposo% b  wpływa na

jakos%c%  z9ycia  nalez9y  podejmowac%  inwestycje  prowadzące  do  poprawy  i  ochrony  jakos%ci  powietrza.

Chociaz9  obszar  charakteryzuje  się  nie  niewysokim  poziomem  zanieczyszczen% ,  to  jednak  okresowo

zaobserwowac%  moz9na  duz9e  stęz9enie  tlenku  węgla,  problemem  jest  ro% wniez9  stęz9enie  pyłu

zawieszonego. Związane jest to z sezonem grzewczym i tradycyjnymi metodami ogrzewania mieszkan%  i

domo% w.  Bazując  na  zdiagnozowanych  problemach,  w  trosce  o  s%rodowisko  naturalne  i  warunki

zamieszkania nalez9y podjąc% interwencję w zakresie:

• zmniejszenia energochłonnos%ci budynko% w mieszkalnych i publicznych wraz ze zwiększeniem

udziału odnawialnych z%ro% deł energii,

• włączenia jak największej liczby budynko% w do zbiorowego systemu grzewczego,

• modernizacji os%wietlenia ulicznego,

• rozwoju sieci gazowej i zastępowania nią tradycyjnych systemo% w opartych na węglu.

Poprawa parametrów technicznych dróg w gminie Nielisz

Sprawna siec%  drogowa warunkuje rozwo% j  społeczno-gospodarczy we wszystkich dziedzinach z9ycia.

Zapewnia ona dostęp rolniko% w do swoich po% l, przedsiębiorco% w do kontrahento% w, uelastycznia lokalny

rynek pracy. Dzięki sprawnej sieci dro% g mogą oni dojechac% z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w

rozsądnym czasie. Drogi pozwalają takz9e dotrzec% sprawnie i bezpiecznie turystom, co przekłada się na

rozwo% j  tej  branz9y  gospodarki.  Dobrze  zaprojektowana  i  efektywnie  wykorzystana  infrastruktura

drogowa  pozwala  ro% wniez9  zredukowac%  koszty  funkcjonowania  rolniko% w,  przedsiębiorstw,  a  takz9e

podnies%c%  standard  z9ycia  mieszkan% co% w.  Układ  infrastruktury  drogowej  tworzy  siec%  dro% g  lokalnych

(powiatowych  i  gminnych)  połączonych  z  drogami  wojewo% dzkimi  i  krajowymi  zapewniającymi

łącznos%c%  gminy z otoczeniem. Rozwo% j  infrastruktury wiąz9e  się  z działaniami,  kto% re  z jednej  strony

powinny  usprawnic%  komunikację  wewnątrz  gminy,  z  drugiej  strony  poprawic%  jej  łącznos%c%  z

najwaz9niejszymi os%rodkami wzrostu w regionie.

Zwiększenie  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  wykorzystywanych  na  terenie  gminy
Nielisz

Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych z%ro% deł energii – s%rodki EFRR wskazane w RPO jako

wyodrębniony  budz9et  przeznaczona  na  dotacje  dla  przedsiębiorstw.  Inwestycje  w  infrastrukturę

wytwarzania  energii  pochodzącej  ze  z%ro% deł  odnawialnych  wraz  z  przyłączeniem  do  sieci

dystrybucyjnej. Wskaz%nik produktu – liczba wspartych jednostek wytwarzania energii z OZE, wskaz%nik

rezultatu: dodatkowa zdolnos%c% wytwarzania energii.



Wspieranie  zrównoważonej  gospodarki  materiałami  i  surowcami  mineralnymi,  w  tym
energetycznymi w gminie Nielisz

Działania  skierowane  na  poprawę  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  m.in.  poprzez

ograniczenie wytwarzania odpado% w komunalnych, wdraz9anie technologii odzysku i unieszkodliwiana

odpado% w w oparciu o WPGO.

Promocja i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego

Niska efektywnos%c%  energetyczna budynko% w jest  problemem, kto% ry  wiąz9e  się  wprost ze zjawiskiem

niskiej emisji. Problem ten odczuwalny jest w okresie grzewczym, poniewaz9  dla ogrzewania mieszkan%

oraz  budynko% w  uz9ytecznos%ci  publicznej  najczęs%ciej  wykorzystywane  są  nieefektywne  systemy

grzewcze,  a  niewystarczająca  izolacja  termiczna  budynko% w  rzutuje  na  nadmierne  zuz9ycie  energii.

Konieczne jest zatem podjęcie inwestycji dot. termomodernizacji i ogrzewania budynko% w w sposo% b

oszczędny oraz, o ile to uzasadnione ekonomicznie, z wykorzystaniem odnawialnych z%ro% deł energii.

Skutecznos%c%  powyz9szych  działan%  wymaga  po  pierwsze  przeprowadzenia  inwestycji  związanych  z

ociepleniem i  uszczelnieniem budynko% w,  po drugie wymiany z%ro% deł  zaopatrzenia w ciepło.  Jak juz9

wspomniano nalez9y przy tym połoz9yc%  nacisk na wyposaz9enie budynko% w w urządzenia umoz9 liwiające

wykorzystywanie energii odnawialnej. Problem efektywnos%ci energetycznej budynko% w publicznych i

zasobo% w mieszkaniowych widoczny jest na obszarze całej gminy. Relatywnie wolny przyrost mieszkan%

w  gminie  prowadzi  do  sytuacji,  w  kto% rej  zdecydowaną  większos%c%  zasobo% w  stanowią  mieszkania

znajdujące się w obiektach budowanych z wykorzystaniem starych technologii, a to rodzi potrzebę ich

modernizacji  i  dostosowania  do  obowiązujących  standardo% w.  Nalez9y  się  ro% wniez9  spodziewac%

rosnących  koszto% w  remonto% w nieruchomos%ci,  gdyz9  będzie  postępowała  ich  dekapitalizacja.  Nalez9y

takz9e realizowac%  zadania związane z rozbudową istniejącej sieci gazowej i objęcia nią jak największej

liczby  gospodarstw  domowych.  Skutecznos%c%  działan%  wymaga  wsparcia  wspo% lnot  mieszkaniowych,

kto% re niejednokrotnie są zbyt słabe finansowo, aby samodzielnie prowadzic% działania modernizacyjne.

Kompleksowa  termomodernizacja  energetyczna  budynko% w  dotyczy  w  takim  samym  stopniu

budynko% w uz9ytecznos%ci publicznej jak i mieszkalnych.

 Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia

Dla  gospodarki  gminnej  kluczowym  aktem  prawnym  dotyczącym  efektywnos%ci  energetycznej  jest

Ustawa  o  efektywnos%ci  energetycznej.  Wyznacza  ona  krajowe  cele  w  zakresie  oszczędnego

gospodarowania  energią.  Do 2016 r.  oszczędnos%ci  energii  finalnej  mają  wynosic%  nie  mniej  niz9  9%

s%redniego krajowego jej rocznego zuz9ycia. Aby ten wskaz%nik uzyskac%  w gminie, nalez9y przeprowadzic%

modernizację  m.in.  os%wietlenia.  Pojawiac%  się  będzie  coraz  więcej  inwestycji  z  energooszczędnymi

z%ro% dłami s%wiatła, w szczego% lnos%ci diodami LED, ale ro% wniez9  wysokosprawnymi s%wietlo% wkami i innymi

lampami wyładowczymi. Energooszczędne urządzenia os%wietleniowe od wielu lat są stosowane m.in.

w  gospodarstwach  domowych,  obiektach  uz9ytecznos%ci  publicznej,  obiektach  przemysłowych  i



os%wietleniu ulicznym.

 Poprawa efektywności energetycznej budynków

Niska  emisja  mająca  swoje  z%ro% dło  z  ogrzewania  budynko% w  mieszkalnych  i  publicznych  będzie

redukowana  poprzez  przyłączanie  tych  obiekto% w  do  sieci  elektrycznej,  budowę  lub  przebudowę

jednostek wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji oraz inwestycje termomodernizacyjne.

Inwestycje  tego  typu  realizowane  będą  w  pierwszej  kolejnos%ci  w  miejscowos%ciach  o  szczego% lnym

nasileniu zjawiska niskiej emisji.

Poprawa stanu technicznego urządzeń infrastruktury publicznej

Nalez9y  realizowac%  inwestycje  zmierzające  do  objęcia  w  jak  największym  zakresie  ludnos%c%  gminy

Spiczyn siecią  wodociągową  i  kanalizacyjną.  Aktualnie  zaro% wno wskaz%nik  gospodarstw domowych

objętych  siecią  wodociągową  jak  i  wskaz%nik  gospodarstw  domowych  korzystających  z  kanalizacji

znajduje  się  poniz9ej  s%redniej  w  regionie.  Dlatego  trzeba  podjąc%  pilne  działania  zmierzające  do

wyro% wnania dysproporcji w tym zakresie poprzez:

• inwestycje w systemy oczyszczania s%cieko% w,

• inwestycje w sieci wodociągowe.

Gospodarka  wodno-s%ciekowa  stanowi  powiązane  ze  sobą  systemy:  zaopatrzenia  w  wodę  oraz

odbio% r  i  oczyszczanie  s%cieko% w.  Sprawne  funkcjonowanie  tych  systemo% w  pozwala  zaro% wno  na

efektywne korzystanie z zasobo% w wodnych, jak i wpływa na jakos%c%  s%rodowiska naturalnego, co jest

istotne zwłaszcza w przypadku gminy Jeziorzany.

Kolejnym  obszarem  interwencji  jest  zapobieganie  powodziom  i  innym  ryzykom.  Inwestycje

powinny byc%  ukierunkowane zaro% wno na prewencję zagroz9en%  jak i skuteczne działanie w przypadku

ich  wystąpienia  i  dotyczyc%  przeciwdziałaniu  takich  niebezpieczen% stw  jak  powo% dz% ,  poz9ar,  susza,

zagroz9enia przemysłowe czy zdarzenia drogowe.

Obszarem, w kto% rym powinny nastąpic%  inwestycje w infrastrukturę słuz9ącą poprawie s%rodowiska

naturalnego jest gospodarka odpadami. Zalez9y to przede wszystkim od sprawnego odbioru odpado% w

od mieszkan% co% w i innych podmioto% w. Podstawowe działanie powinno koncentrowac% się na organizacji

„gniazd” selektywnej zbio% rki odpado% w oraz związanym z tym zakupie pojemniko% w przeznaczonych do

zbio% rki poszczego% lnych frakcji odpado% w komunalnych.

• Plan działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji 
gazów cieplarnianych

W  niniejszym  rozdziale  przedstawiono  działania  z  zakresu  poprawy  efektywnos%ci

energetycznej  i  wykorzystania  odnawialnych  z%ro% deł  energii  zaplanowane  do  realizacji  w  celu

osiągnięcia zakładanej redukcji emisji CO2  o minimum 20% do 2020 roku. Realizacja tego celu jest

moz9 liwa  przez  podejmowanie  szeregu  działan%  w  zakresie  zro% wnowaz9onej  energii,  zaro% wno



inwestycyjnych,  edukacyjnych  i  administracyjnych  we  wszystkich  sektorach,  a  zwłaszcza

w priorytetowych  obszarach  działania.  Działania  przedstawione  poniz9ej,  w  celu  zachowania

przejrzystos%ci podzielono na poszczego% lne sektory uwzględnione w raporcie z inwentaryzacji emisji

CO2 w roku bazowy i obliczeniowym.

ZADANIE 1. -  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Termomodernizacja  to  zespo% ł  przedsięwzięc%  modernizacyjnych,  kto% rych  gło% wnym  celem  jest

zmniejszenie  zuz9ycia  paliw  i  energii  na  ogrzewanie  w  budynkach.  Przedsięwzięcia  te  polegają  na

usprawnieniach zaro% wno w strukturze przegro% d  budowlanych i  w instalacji  grzewczej.  Z  danych z

audyto% w energetycznych wynika, z9e działania te prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło

w  stosunku  do  stanu  istniejącego  nawet  o  35-  40%.  W  przypadku  Gminy  Spiczyn   zaleca  się

przeprowadzenie  termomodernizacji  budynko% w  uz9ytecznos%ci  publicznej  oraz  budynko% w

mieszkalnych. Kompleksowa termomodernizacja powinna byc% wykonana dla budynko% w komunalnych.

Do budynko% w tych zaliczają  się przede wszystkim obiekty os%wiatowe:

• Budynek b. szkoły podstawowej w Krzaku)

• Gminny Os%rodek Pomocy Społecznej i Gminna  Biblioteka

• Budynek po  byłej Bibliotece w m. Krzak (do wymiany  całkowitej stolarka drzwiowa i  okienna);

• Dom Nauczyciela w   m. Krzak- oraz gabinet WET  

• Budynek  mieszkalny (szkolny) w  Nawozie 109- mieszkania

• Budynek Wiejskiego Domu Kultury w m. Ruskie Piaski- do wymiany  całkowitej stolarka drzwiowa

i okienna

• Budynek Agronomo% wki w m. Staw Noakowski nr 95-  częs%ciowa wymiana okien i drzwi

• Budynek Remizy Ochotniczej Straz9y Poz9arnej w Ujazdowie

 Ponadto  powinny  byc%  ro% wniez9  wykonane  wszelkie  prace  termomodernizacyjne  w  budynkach

mieszkalnych mieszkan% co% w Gminy Nielisz.

Działanie  1
Termomodernizacja  budynko% w  uz9ytecznos%ci
publicznej

Odpowiedzialny  Inspektor ds. inwestycji
Termin realizacji 2016-2020
Oszacowanie koszto% w 465 000 PLN
Szacowana oszczędnos%c% energii 463 MWh/rok
Szacowana redukcja emisji CO2 421,25 MgCO2/rok

DZIAŁANIE 2   -  Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej

 Audyt energetyczny polega na analizie przepływo% w energii  w budynkach lub procesach i pozwala

okres%lac%,  czy  energia  jest  wykorzystywana  efektywnie.  Zaletą  audytu  jest  ro% wniez9  przedstawienie

optymalnych s%rodko% w naprawczych w obszarach, kto% re charakteryzują się znacznymi stratami energii.

Niezbędne informacje dotyczące włas%ciwos%ci budynku lub sprzętu oraz dane na temat zuz9ycia energii i

charakterystyki energetycznej, uzyskiwane są za pomocą inspekcji, pomiaro% w, analizy rachunko% w za

zuz9ycie energii dostarczonych przez zakłady energetyczne i operatoro% w sieci lub za pomocą symulacji

dokonywanych z wykorzystaniem sprawdzonego oprogramowania.



Do podstawowych elemento% w kaz9dego audytu zalicza się:

 • identyfikację i ilos%ciowe okres%lenie potencjału oszczędnos%ci energii,

• przedstawienie s%rodko% w naprawczych oraz program ich wdroz9enia,

•  okres%lenie  inwestycji,  kto% rych  realizacja  pozwoli  na  podniesienie  efektywnos%ci  wykorzystania

energii.

Audyt  energetyczny  jest  pierwszym  działaniem,  jakie  powinno  byc%  wykonany  przed  podjęciem

ostatecznej decyzji co do rodzajo% w s%rodko% w, kto% re zostaną wprowadzone w celu zmniejszenia zuz9ycia

energii. Zaleca się, aby do kon% ca 2020 roku audytami energetycznymi zostały objęte wszystkie budynki

uz9ytecznos%ci  publicznej.  Na  podstawie  danych  Zrzeszenia  Audytoro% w Energetycznych  wynika,  z9e

koszty wykonania audytu energetycznego kształtują się na poziomie 2 500-5 500 zł za budynek. Cena

zalez9na  jest  od  wielkos%ci  budynku,  jego przeznaczenia  i  od  stopnia  skomplikowania  prac  podczas

wykonywania audytu. Samo opracowanie audytu energetycznego nie przyczyni się bezpos%rednio do

osiągnięcia  oszczędnos%ci  energii.  Audyt  pozwoli  okres%lic%  jakie  prace  termomodernizacyjne  są

niezbędne aby uzyskac% jak największą oszczędnos%c% energii. Dopiero wykonanie prac zaplanowanych w

audycie  będzie  bezpos%rednio  skutkowało  oszczędnos%ciami  energii.  Szacowaną  oszczędnos%c%  na

poziomie 50% nie uwzględniono więc w tym działaniu.

Działanie 2
Audyty  energetyczne  w  budynkach  uz9ytecznos%ci
publicznej

Odpowiedzialny  Inspektor ds. inwestycji
Harmonogram 2016-2020
Oszacowanie koszto% w 100 000
Szacowana oszczędnos%c% energii Uwzględniona w działaniu 1
Szacowana redukcja emisji CO2 Uwzględniona w działaniu 1

DZIAŁANIE  3  –  Modernizacja  oświetlenia  wewnętrznego  oraz  urządzeń  elektrycznych  w
budynkach  użyteczności  publicznej  oraz  modernizacja  urządzeń   monitorujących  zużycie
energii elektrycznej oraz wody w obiektach użyteczności publicznej.

W  Polsce  występuje  duz9y  potencjał  redukcji  zuz9ycia  energii  dla  nos%niko% w  energii.  W  przypadku

sprzętu  informatycznego,  komputero% w,  telekomunikacji  wynosi  on  około  40-50%  natomiast  dla

urządzen%  gospodarstwa  domowego  około  20%.  W  budynkach  komunalnych  Gminy  Spiczyn  w

większos%ci przypadko% w wykorzystywane są urządzenia kilku lub kilkunastoletnie. Do podstawowych

s%rodko% w oszczędzania energii jakie moz9na zastosowac% w gminie zalicza się:

• zastąpienie  monitoro% w  konwencjonalnych  monitorami  płasko  ekranowymi  (LCD)  -

oszczędnos%c% energii w wysokos%ci około 50%,

• zastąpienie  osobnych  urządzen%  jednofunkcyjnych  scentralizowanymi  urządzeniami  (pod

warunkiem jednoczesnego wykorzystywania ro% z9nych funkcji) - oszczędnos%c%  energii w wysokos%ci około

50%,

• wykorzystanie kryterio% w Energy-Star jako kryterio% w minimum podczas organizacji przetargo% w

w celu ustrzez9enia się przed zakupem nieefektywnych urządzen%  - oszczędnos%c% energii do 30%,



• upewnienie się, z9e zarządzanie energią jest elementem specyfikacji przetargowej i z9e zostanie

ono odpowiednio skonfigurowane poprzez instalację nowych urządzen%  - oszczędnos%c% energii do 30%,

• zainicjowanie zarządzania zuz9yciem energii przez wszystkie urządzenia - oszczędnos%c%  energii

do 30%,

• zastąpienie wygaszaczy ekranu, kto% re nie oszczędzają energii, szybkim uruchamianiem trybu

czuwania/us%pienia - oszczędnos%c% energii do 30%,

•  zastosowanie  wyłączanej  listwy  zasilającej  w  celu  uniknięcia  zuz9ycia  energii  elektrycznej

przez wyłączony sprzęt biurowy w nocy i w czasie nieobecnos%ci pracowniko% w - oszczędnos%c% energii do

20%,

• wyłączanie monitoro% w i drukarek podczas przerw i spotkan%  - oszczędnos%c% energii do 10%.

W  Gminie  Nielisz   latach  2016-2020  planowana  jest  stopniowa  wymiana  sprzętu  i  urządzen%  w

budynkach  uz9ytecznos%ci  publicznej.  Szacuje  się,  z9e  oszczędnos%c%  energii  elektrycznej  powinna

wynies%c%  około  5%.  SJ redni  koszt  najczęs%ciej  uz9ywanych sprzęto% w informatycznych oraz urządzen%

elektrycznych (komputero% w, drukarek, fakso% w, skanero% w) kształtuje się w przedziale 2 000-7 000 zł.

Działanie 3
Modernizacja  os%wietlenia  wewnętrznego  oraz  urządzen%
elektrycznych w budynkach uz9ytecznos%ci publicznej.

Odpowiedzialny Inspektor ds. zamo% wien%  publicznych i programo% w UE
Harmonogram 2015-2020
Oszacowanie koszto% w 350 000 zł
Szacowana oszczędnos%c% energii 63 950 (kWh/rok)
Szacowana redukcja emisji CO2 75,75 MgCO2/rok

DZIAŁANIE 4 -8   Ograniczanie niskiej emisji oraz instalacje OZE w gminie Nielisz

A/ Wymiana kotło% w na bardziej efektywne

B/ Montaz9  kolektoro% w słonecznych

C/ Montaz9  instalacji fotowoltaicznych

Niska  emisja  dotyczy  zanieczyszczenia  powietrza  gazami  oraz  pyłami.  ZJ ro% dła  emisji  znajdują  się

jednak na wysokos%ci poniz9ej 40 m. Oznacza to, z9e zanieczyszczenia są przede wszystkim związane z

działalnos%cią człowieka. Do najczęs%ciej spotykanych z%ro% deł emisji zalicza się: domowe piece grzewcze,

lokalne  kotłownie  węglowe  oraz  transport  komunikacyjny.  Z  analizy  wynika,  z9e  w  Gminie  Nielisz

większos%c%  placo% wek  os%wiaty  ogrzewanych  jest   piecami  gazowymi  i  węglowymi,  kto% re  zaleca  się

wymienic% na  bardziej energooszczędne.

Z  danych  inwentaryzacji  wynika,  z9e  instalacje  os%wietlenia  dostępne  w  Szkołach  wymagają

modernizacji. W tych przypadkach zalecane jest ro% wniez9  m.in. zastosowanie systemo% w automatyki i

nadzoru  na  pracą  systemo% w  grzewczych.  Zaro% wno  koszty  jak  i  efekty  modernizacji  instalacji  c.o.

zostały  uwzględnione  w  działaniu  1.  Obecnie  w  gminie  energię  słoneczną  wykorzystuje  się  w

niewielkich  ilos%ciach.  Energia  słoneczna  nie  jest  wykorzystywana  w  budynkach  uz9ytecznos%ci

publicznej.  W  przypadku  instalacji  paneli  fotowoltaicznych  nalez9y  przewidziec%  przyłącze  do  sieci



elektroenergetycznej  umoz9 liwiające  sprzedaz9  energii  elektrycznej,  kto% rej  w  danym  momencie  nie

będzie moz9na uz9yc%  w budynku, dla kto% rego była przeznaczona. Z analiz rynku fotowoltaiki w Polsce

wynika,  z9e  s%redni  koszt 1 kW kompletnej  instalacji  PV wynosi  w zalez9nos%ci  od technologii  i  mocy

zainstalowanej około 4 200 zł - 6 000 zł.

Montaz9  instalacji PV zalecany jest dla następujących budynko% w: Urzędu Gminy, Gminna Biblioteka i

Dom Kultury. Wstępnie załoz9ono, z9e powierzchnia zainstalowanych kolektoro% w będzie wynosiła około

800 m2. Analiza cen ofertowych instalacji fotowoltaicznych podmioto% w działających na rynku polskim -

aktualizowana w marcu 2015 r. przeprowadzic%  rzetelny audyt energetyczny, tak aby nie dopus%cic%  do

budowy instalacji  przewymiarowanych,  kto% re  mogą  ulec  uszkodzeniu  w przypadku  braku odbioru

ciepła z instalacji w budynkach okresowo nieuz9ytkowanych. Z audyto% w energetycznych oraz danych

dostępnych na stronach producento% w wynika, z9e kolektory słoneczne umoz9 liwiają osiągnięcie 30-40%

oszczędnos%ci energii w przypadku wykorzystywania instalacji do podgrzewania c.w.u. Koszt instalacji

kolektoro% w słonecznych wynosi ok. 2 000 zł/m2

Działanie 4 Wymiana kotło% w na bardziej efektywne
         Odpowiedzialny      Mieszkan% cy gminy

Harmonogram 2016-2020
Oszacowanie koszto% w 3 500 000 zł
Szacowana oszczędnos%c% energii 28 400 kWh
Szacowana redukcja emisji CO2 480 Mg/CO2

Działanie 5 Montaz9  instalacji PV- budynki komunalne

Odpowiedzialny  Referat  inwestycji,  gospodarki  komunalnej  i  ochrony
s%rodowiska

Harmonogram 2015-2016

Oszacowanie koszto% w 650 000 zł

Szacowana oszczędnos%c% energii 600 000 kWh

Szacowana redukcja emisji CO2 711 Mg/CO2

Działanie 6 Montaz9  instalacji  PV  i  kolektoro% w  słonecznych  -
mieszkalnictwo

Odpowiedzialny Mieszkan% cy gminy
Harmonogram 2017-2010
Oszacowanie koszto% w 2 600 000 zł
Szacowana oszczędnos%c% energii 26 500 kWh
Szacowana redukcja emisji CO2 131,6 Mg/CO2

Działanie 7 Montaz9  instalacji PV przez przedsiębiorco% w
Odpowiedzialny Przedsiębiorcy gminy
Harmonogram 2017-2020
Oszacowanie koszto% w 1 700 000 zł
Szacowana oszczędnos%c% energii 26 500 kWh
Szacowana redukcja emisji CO2 86,5 Mg/CO2

Działanie 8 Budowa instalacji biogazowej o mocy 0,70 MW

        Odpowiedzialny         Inwestor prywatny



Harmonogram 2016-2020
Oszacowanie koszto% w 9 000 000 zł
Szacowana oszczędnos%c% energii 4 000 MWh
Szacowana redukcja emisji CO2 1 740,0 MgCO2

ZADANIE 9 - Modernizacja oświetlenia ulicznego

Os%wietlenie  ulic  jest  jednym  z  bardzo  istotnych  obszaro% w  poprawy  efektywnos%ci  energetycznej.

Modernizacja  os%wietlenia  umoz9 liwi  znaczne  zmniejszenie  zuz9ycia  energii,  stopniowe  wycofywanie

szkodliwych dla s%rodowiska technologii, obniz9anie koszto% w utrzymania oraz zwiększanie kontroli nad

funkcjonowaniem systemu. Os%wietlenie uliczne to jedna z podstawowych usług s%wiadczonych przez

instytucje  publiczne  na  szczeblu  lokalnym.  Włas%ciwe  os%wietlenie  gwarantuje  przede  wszystkim

bezpieczen% stwo  ruchu  drogowego  i  bezpieczen% stwo  osobiste  mieszkan% co% w.  Odpowiednio  dobrane

os%wietlenie uliczne pełni ro% wniez9  funkcję estetyczną. W Polsce, jak ro% wniez9  na terenie Gminy Nielisz,

wiele lamp ulicznych jest przestarzałych. Stare technologie z%ro% deł s%wiatła i zniszczone odbłys%niki lamp

są  bardzo  nieefektywne,  co  wpływa  na  wysokie  zuz9ycie  energii  i  związane  z  tym  koszty.  Do

podstawowych działan%  z zakresu modernizacji os%wietlenia ulicznego zalicza się:

• wymiana os%wietlenia na bardziej efektywne energetycznie (w tym LED),

• zastosowanie automatyki sterowania os%wietleniem,

• wykorzystanie OZE do os%wietlania pojedynczych latarni lub znako% w drogowych.

Za modernizacją  os%wietlenia  ulicznego na bardziej  energooszczędne przemawia przede wszystkim

koszt  energii  elektrycznej  oraz  konicznos%c%  dostosowywania  się  do wymogo% w unijnych.  Dyrektywa

2009/125/WE54  nakazuje  m.in.  wycofywanie  z  uz9ytku  do  2015  roku  wysokocis%nieniowych  lamp

rtęciowych a do 2017 roku lamp metalohalogenkowych o s%redniej skutecznos%ci. Zaletą nowoczesnego

os%wietlenia,  w  poro% wnaniu  do  tradycyjnie  zastosowanej  technologii,  jest  przede  wszystkim  duz9a

sprawnos%c% energetyczna jak ro% wniez9  długi okres eksploatacji przekładający się na 3-5-krotnie większą

trwałos%c%.  W  przypadku  nowoczesnego  os%wietlenia  istnieje  ro% wniez9  moz9 liwos%c%  zastosowania

inteligentnego  systemu  sterowania.  Taki  system  jest  bardziej  elastyczny.  Umoz9 liwia  on

włączenie/wyłączenie  os%wietlenia  oraz  redukcję,  w zalez9nos%ci  od  potrzeb,  natęz9enia  s%wiatła.  Tego

typu rozwiązanie pozwala jeszcze bardziej zmniejszyc%  zuz9ycie energii a przez to ro% wniez9  zredukowac%

koszty. W celu zasilenia pojedynczych znako% w drogowych i ich os%wietlenia oraz pojedynczych latarni

praktycznym,  coraz  częs%ciej  stosowanym  jest  zasilanie  OZE.  W  tym  celu  wykorzystuje  się  przede

wszystkim panele fotowoltaiczne oraz małe elektrownie wiatrowe.

Gmina Nielisz  powinna dąz9yc% do wymiany wszystkich punkto% w s%wietlnych na lampy LED.

W zalez9nos%ci od przyjętej technologii, szacowana oszczędnos%c%  energii kształtuje się na poziomie 20-

50% . W celu obliczenia oszczędnos%ci energii zachowawczo przyjęto wartos%c% 30%.

Działanie 9 Modernizacja os%wietlenia ulicznego
Odpowiedzialny Inspektor ds. inwestycji
Harmonogram 2015-2020



Oszacowanie koszto% w 750 500 PLN
Szacowana oszczędnos%c% energii 286,8 MWh/rok
Szacowana redukcja emisji CO2 296,28 MgCO2/rok

DZIAŁANIE 10 - Określenie kryteriów zielonych zamówień publicznych

Zielone zamo% wienia publiczne to polityka skierowana do podmioto% w publicznych, kto% rej celem jest

włączanie  przez  te  podmioty  kryterio% w  oraz  wymagan%  ekologicznych  do  procedur  udzielania

zamo% wien%  publicznych.  Dzięki  postępowaniu  zgodnie  z  przyjętymi  kryteriami  wybierane  są

rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ wyrobo% w/usług na s%rodowisko oraz uwzględniających

cały  cykl  z9ycia  produkto% w,  a  poprzez  to  wpływają  na  rozwo% j  i  upowszechnienie  technologii

s%rodowiskowych.  UE  opracowała  dla  wielu  grup  produkto% w  i  usług  kryteria  dotyczące  zielonych

zamo% wien%  publicznych, kto% re są regularnie poddawane przeglądowi i uaktualniane. Zaleca się, aby te

kryteria  były  włączane  bezpos%rednio  do  dokumentacji  przetargowej.  Obecnie  kryteria  obejmują

następujące  grupy  produkto% w  i  usług:  1)  informatyczne  urządzenia  biurowe,  2)  budownictwo,  3)

os%wietlenie uliczne i sygnalizację s%wietlną, 4) energię elektryczną, 5) transport, 6) okna, przeszklone

drzwi i s%wietliki, 7) izolację cieplną, 8) kogenerację (CHP), 9) papier do kopiowania i papier graficzny,

10)  s%rodki  czyszczące  i  usługi  w  zakresie  sprzątania,  11)  meble,  12)  usługi  gastronomiczne  i

cateringowe,  13)  wyroby  wło% kiennicze,  14)  produkty  i  usługi  ogrodnicze,  15)  twarde  pokrycia

podłogowe, 16) panele s%cienne, 17) budowę dro% g i znaki drogowe,

Wszystkie  unijne  kryteria  dotyczące  zielonych  zamo% wien%  publicznych  moz9na  pobrac%  ze  strony

internetowej pos%więconej tym zagadnieniom (http://ec.europa.eu/environment/gpp).

Działanie 10 Okres% lenie  kryterio% w  zielonych  zamo% wien%
publicznych

Odpowiedzialny Inspektor ds. zamo% wien%  publicznych i programo% w UE
Harmonogram 2015-2020
Oszacowanie koszto% w -
Szacowana oszczędnos%c% energii Uwzględniona w innych działaniach PGN
Szacowana redukcja emisji CO2 Uwzględniona w innych działaniach PGN

DZIAŁANIE 11 -  Informacja i promocja

Zmiana  zachowan%  i  odpowiednie  korzystanie  z  urządzen% ,  sprzętu  i  instalacji  przez  uz9ytkowniko% w

budynko% w takz9e przyczynia się do znaczących oszczędnos%ci energii. W tym celu nalez9y stale dąz9yc%  do

wzrostu s%wiadomos%ci  energetycznej mieszkan% co% w gminy. Podnoszenie s%wiadomos%ci  moz9e  odbywac%

się poprzez organizowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych, konkurso% w, festyno% w oraz dni

tematycznych.  W  tego  typu  działaniach  istotne  jest,  aby  władze  lokalne  oraz  podmioty,  kto% re

zarządzają budynkami miały rolę wzorcową. Szczego% lnie waz9ną grupą odbiorco% w tego typu działan%

powinny byc%  dzieci  i  młodziez9 .  Do nich powinna byc%  skierowana znaczna ilos%c%  kampanii,  poniewaz9

bardzo  łatwo  zdobytą  wiedzę  będą  mogły  przenosic%  do  domu  ucząc  innych  wspo% łmieszkan% co% w

odpowiednich zachowan% .

W ramach tego działania, w latach 2015-2020, na terenie Gminy Nielisz zalecane jest przeprowadzenie

minimum jednej kampanii informacyjno-edukacyjnej rocznie. Kaz9da taka kampania skierowana moz9e

http://ec.europa.eu/environment/gpp


byc% zaro% wno do szko% ł jak i do pozostałych mieszkan% co% w gminy. Ponadto raz do roku w lokalnej prasie

planuje  się  umieszczenie  artykuło% w m.in.:  o  moz9 liwos%ciach  oszczędzania  energii  w gospodarstwie

domowym  czy  przedsiębiorstwie,  o  nowoczesnych  technologiach  poprawy  efektywnos%ci

energetycznej,  o  moz9 liwos%ci  utworzenie  Gmunnej  Spo% łdzielni  Energetycznej,  o  niskoemisyjnej

gospodarce  i  jej  korzys%ciach,  o  odnawialnych  z%ro% dłach  energii,  o  moz9 liwos%ciach  benefito% w  oraz

unijnych  i  krajowych  s%rodkach  finansowania  podjętych  przez  nich  działan% ,  o  działaniach

przeprowadzonych  w  gminie  skutkujących  poprawą  efektywnos%ci  energetycznej.  Koszt  kampanii

informacyjno-edukacyjnej przyjęto na poziomie 10 000 zł/szt., natomiast koszt napisania artykułu to

około 500 zł/szt.  Działania te będą skutkowały zwiększeniem s%wiadomos%ci  oraz zmianą zachowan%

społeczen% stwa  gło% wnie  podczas  korzystania  z  urządzen%  znajdujących  się  w  gospodarstwach

domowych.  Trudno jest  jednak okres%lic%  w wartos%ciach bezwzględnych bezpos%redni  wpływ działan%

promocyjnych na redukcję zuz9ycia energii o ograniczenie emisji CO2.

Działanie 11 Informacja i promocja
Odpowiedzialny Inspektor ds. inwestycji
Harmonogram 2015-2020
Oszacowanie koszto% w 52 000 zł
Szacowana oszczędnos%c% energii -
Szacowana redukcja emisji CO2 -

DZIAŁANIE 12  Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy

SJciez9ka  rowerowa  czy  raczej  -  jak  zapisano  w  Kodeksie  ruchu  drogowego  -  droga  rowerowa  to

"wydzielony  pas  drogi  przeznaczony  dla  ruchu  rowerowego".  Moz9na  wyro% z9nic%  dwa  typy  s%ciez9ek

rowerowych:

• droga wydzielona i oznaczona na częs%ci chodnika, poza jezdnią;

• pas ruchu wydzielony na częs%ci jezdni (po obu stronach jezdni albo po jednej jako kontrapas).

Według Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Lublinie koszt budowy drogi dla rowero% w

waha się między 500 a 700 tys. zł za kilometr. Stwierdzenie, z9e rower jest opcją o zerowej emisji, jest

niewątpliwie mylące w odniesieniu do jego produkcji. Jednak korzys%ci wynikające z przeprowadzonych

działan%  wpłyną na stworzenie dogodnych warunko% w rozwoju komunikacji alternatywnej na terenie

gminy. Dostępnos%c%  i  odpowiednie przygotowanie tras rowerowych wpływa na atrakcyjnos%c%  roweru

jako  s%rodka  transportu.  Tego  typu  rozwiązanie  komunikacyjne  wpływa  na  zmniejszenie  ruchu

samochodowego oraz przynosi wymierne efekty ekologiczne.

Działanie 12 Modernizacja  i  budowa  s%ciez9ek  rowerowych  na
terenie gminy

Odpowiedzialny Inspektor ds. inwestycji
Harmonogram 2015-2020
Oszacowanie koszto% w 820 000 zł
Szacowana oszczędnos%c% energii 130 000 kWh
Szacowana redukcja emisji CO2 60 Mg/CO2



ZADANIE 13  -  Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy

Mając na uwadze poprawę  warunko% w pracy urzędniko% w zatrudnionych w  Urzędzie Gminy

zostanie  wybudowana  nowa  siedziba  UG.  Powierzchnia  uz9ytkowa  obiektu  wyniesie  ponad  1  500

metro% w kwadratowych.  Dwukontygnacyjny budynek zostanie wybudowany w technologii  pasywnej

lub energeooszczędnej a zuz9ycie energii zawartej w paliwie (tzw. energii pierwotnej) w technologii

pasywnej  nie  będzie  mogło  przekraczac%  120  kWh/(m2/  rok),  natomiast  w  technologii

energooszczędnej  nie  będzie  mogło  przekraczac%  250  kWh/(m2/  rok).  SJ rodki  na  wykonanie

dokumentacji  projektowej  będzie  moz9na  pozyskac%  z  Narodowego Funduszu  Ochrony SJ rodowiska i

Gospodarki  Wodnej.  Natomiast  na realizację inwestycji  z Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Wojewo% dztwa Lubelskiego.

Działanie 13 Budowa  siedziby Urzędu Gminy
Odpowiedzialny Inspektor ds. inwestycji
Harmonogram 2015-2020
Oszacowanie koszto% w 6 500 000 zł
Szacowana oszczędnos%c% energii      -
Szacowana redukcja emisji CO2      -

• Program działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji CO2  

Harmonogram  rzeczowo-finansowy  działan%  naprawczych  dla  gminy  Nielisz,  opracowano  w

oparciu  o  diagnozę  istniejącego  stanu  jakos%ci  powietrza.  Czas  realizacji  zaplanowanych  zadan%

obejmuje  lata  od  roku  bazowego  2014  do  roku  2020.  Wdroz9enie  zaproponowanych  zadan% ,

w perspektywie  2020  roku,  powinno  wpłynąc%  na  ograniczenie  zaro% wno  emisji  dwutlenku  węgla,

zuz9ycia energii finalnej jak ro% wniez9   emisji pyłu zawieszonego PM10.

W  poniz9szych  tabelach  przedstawiono  harmonogram  rzeczowo-finansowy  szczego% łowych

działan% , wskazując odpowiedzialnych za realizację, skalę działan% , orientacyjne koszty, moz9 liwe z%ro% dła

ich finansowania. W harmonogramie rzeczowo-finansowym wskazano wymagany do osiągnięcia efekt

energetyczny  oraz  efekt  redukcji  emisji  CO2.  Ze  względu  na wysoki  udział  z% ro% deł  emisji

powierzchniowej w stęz9eniach analizowanych zanieczyszczen%  w obszarach przekroczen% , efekt redukcji

emisji  zostanie  osiągnięty  poprzez  realizację  zadan%  związanych  ze  zmianą  sposobu  ogrzewania

mieszkan%  oraz termomodernizację budynko% w.

Działania  są  propozycją  działan%  naprawczych,  priorytetowych  segmento% w  Planu  gospodarki

niskoemisyjnej Gminy Nielisz.

        Działania  okres%lone  w  PGN  powinny  ro% wniez9  znalez%c%  odniesienie  w  innych  gminnych

dokumentach.  Przede  wszystkim  takimi  dokumentami  powinny  byc%  Miejscowe  Plany

Zagospodarowania  Przestrzennego  oraz  Studium  Uwarunkowan%  i  Kierunko% w  Zagospodarowania

Przestrzennego.  W  dokumentach  tych  powinny  występowac%  szczego% łowe  warunki  realizacji  oraz



lokalizacji  niekto% rych  działan%  zawartych  w  PGN.  Do  działan%  tych  zalicza  się  gło% wnie

termomodernizacja  budynko% w  uz9ytecznos%ci  publicznej  budynko% w  oso% b  fizycznych  (sektor

mieszkalny),  budowa  instalacji  OZE,  modernizacja  os%wietlenia  ulicznego.  Działanie  powinno  byc%

realizowane na biez9ąco przez cały okres 2016-2020.

• Program działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w Gminie Nielisz

L.
p
.

Realiz
ator

Zadanie Szacunko
wy koszt

[zł]

Okres
realizacj

i

Orientacy
jny efekt
redukcji

emisji CO2

[MgCO2]

Możliwe
źródła

finansowan
ia

1. Gmina 
Nielisz

• Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej w

w Krzaku , siedziba - Gminnego 
Os%rodka Pomocy Społecznej i  
Gminnej  Biblioteki. Zakres 
przedsięwzięc% 
termomodernizacyjnych: 1. 
Kompleksowa modernizacja 
ogrzewania (system grzewczy) 2. 
montaz9  baterii na fotokomo% rkę 
(ciepła woda uz9ytkowa) 3. montaz9  
nawiewniko% w z rekuperatorem 
(wentylacja mechaniczna) 4. 
docieplenie - stropodach 
(stropodach) docieplenie - s%ciana w 
gruncie  8. docieplenie - s%ciana 
zewnętrzna

         
78 000

2015-
2016

        

       

        
2 573,0

SJrodki 
własne, 
SJrodki UE, 
SJrodki 
NFOSJ iGW,
SJrodki 
WFOSJ iGW
premia 
termomodrn.

• Termomodernizacja budynku po
byłej Bibliotece Szkoły Podstawowej w 
Krzaku. Zakres przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych: całkowita 
wymiana  stolarki drzwiowej i  
okiennej.

         59 
000

2017-
2019

SJrodki 
własne, 
SJrodki UE, 
SJrodki 
WFOSJ iGW
premia 
termomodrn.

• Termomodernizacja budynku 
Domu Nauczyciela w   m. Krzak- oraz 
gabinet WET.  

          73 
000

2017-
2019

SJrodki 
własne, 
SJrodki UE, 
SJrodki 
WFOSJ iGW
premia 
termomodrn.

• Termomodernizacja budynku  
mieszkalnego (szkolny) w  Nawozie 
109- mieszkania socjalne. Zakres 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

          58 
000 2017-

2019

SJrodki 
własne, 
SJrodki UE, 
SJrodki 
WFOSJ iGW
premia 
termomodrn.

• Termomodernizacja budynku  
Wiejskiego Domu Kultury w m. Ruskie 
Piaski. Zakres przedsięwzięć           2017-

SJrodki 
własne, 
SJrodki UE, 
SJrodki 



termomodernizacyjnych: całkowita 
wymiana  stolarki drzwiowej i okiennej

57 000 2019 WFOSJ iGW
premia 
termomodrn.

• Termomodernizacja budynku  
Agronomo% wki w m. Staw Noakowski nr 
95- Zakres:  częs%ciowa wymiana okien i 
drzwi

 
          68 
000

SJrodki 
własne, 
SJrodki UE, 
SJrodki 
WFOSJ iGW
premia 
termomodrn.

• Termomodernizacja budynku  
Remizy Ochotniczej Straz9y Poz9arnej w 
Ujazdowie jednokondygnacyjny - 
stolarka okienna i drzwiowa do 
wymiany

          55 
000

SJrodki 
własne, 
SJrodki UE, 
SJrodki 
WFOSJ iGW
premia 
termomodrn.

Termomodernizacja budynko% w 
mieszkalnych

2 000 000,
0

2015-
2020

SJrodki 
własne, 
SJrodki UE, 
SJrodki 
WFOSJ iGW
premia 
termomodrn.

2.
Gmina 
Nielisz

Audyty energetyczne w budynkach 
uz9ytecznos%ci publicznej 100 000,0 2016 -

2020
                _

SJrodki z
RPO,

       PO I i SJ

3.
Gmina 
Nielisz

Modernizacja  os%wietlenia
wewnętrznego  w  budynkach
uz9ytecznos%ci  publicznej.  Modernizacja
będzie  obejmowac%   wymianę
istniejących  opraw  os%wietleniowych
na  nowe  energooszczędne,
wyposaz9one w elementy sterujące do
nadzoru,  kontroli  i  zarządzania
energią  elektryczną,  połączone  w
jeden  system  inteligentnych  sieci
elektroenergetycznych.

350 000,0 2015-
2019

         75,7 SJrodki z
RPO,

       PO I i SJ

4. Gmina 
Nielisz

Montaz9  Odnawialnych ZJ ro% deł   Energii
dla budynko% w uz9ytecznos%ci  publicznej
w tym elektrowni słonecznych. Szacuje
się  moc  zainstalowaną  w  wysokos%ci
240 kW

650 000,0 2015-
2017

          711,0
SJrodki z RPO,
PO I i SJ , 
SJ rodki 
NFOSJ iGW, 
WFOSJ iGW

5.
Gmina 
Nielisz Działania informacyjne i promocyjne       

52 000,0
2015-
2016

              -
SJrodki z RPO,
PO I i SJ , 
SJ rodki 
NFOSJ iGW, 
WFOSJ iGW

6. Gmina
Montaz9  instalacji solarnych i 
fotowoltaicznych o mocy od 4 kW 
do10 kW  przez mieszkan% co% w gminy. 
Prognozuje się moc zainstalowaną w 
ok. 3,1 MW

    2 
600 000,0

2015-
2020

   
           
131,0

SJrodki z RPO,
PO I i SJ , 
SJ rodki 
NFOSJ iGW, 
WFOSJ iGW

7.
Gmina 
Nielisz

Montaz9  instalacji fotowoltaicznych o 
mocy do 40 kW  przez 
przedsiębiorco% w. Prognozowana moc 
zainstalowana – 0.50 MW

1
700 000,0

2015-
2020

86,0
SJrodki z RPO,
PO I i SJ , 
SJ rodki 
NFOSJ iGW, 
WFOSJ iGW

8.
Gmina 
Nielisz

Budowa biogazowni o mocy 0,70 MW 
w miejscowos%ci  Ruskie Piaski

9 000 000 2017-
2018

- NFOSJ iGW, 
WFOSJ iGW

9.
Gmina
/
Mieszk

Wymiana kotło% w na bardziej 
efektywne. Modernizacja systemo% w 
grzewczych w obiektach mieszkalnych 

3 500 000,
0

2015-
2020

567,3 SJrodki z RPO,
PO I i SJ , 
SJ rodki 
NFOSJ iGW, 



an% cy 
Nielisz

o raz uz9ytecznos%ci publicznej. WFOSJ iGW

1
0.

Gmina 
Nielisz

Modernizacja i budowa s%ciez9ek 
rowerowych na terenie gminy. 
Przewiduje się budowę dwo% ch s%ciez9ek 
o łącznej długos%ci 3  km.

2 000 000,
0

2015-
2018

280,0
SJrodki z RPO,
PO I i SJ , 
SJ rodki 
NFOSJ iGW, 
WFOSJ iGW

1
1.

Gmina 
Nielisz

System "zielonych zamo% wien%  
publicznych" - podmioty zobligowane 
do stosowania zamo% wien%  publicznych

0 2015-
2020

0
SJrodki z RPO,
PO I i SJ , 
SJ rodki 
NFOSJ iGW, 
WFOSJ iGW

1
2.

Gmina 
Nielisz

Modernizacja os%wietlenia ulicznego na
terenie  gminy.  Wymiana  opraw
os%wietleniowych na energooszczędne i
zastosowanie  inteligentnego  systemu
sterowania os%wietleniem ulicznym.

    
750 500,0

2015-
2019

        296,0
SJrodki z RPO,
PO I i SJ , 
SJ rodki 
NFOSJ iGW, 
WFOSJ iGW

1
3.

Gmina 
Nielisz

Budowa  siedziby  Urzędu  Gminy  w
technologii budownictwa pasywnego

      6 500 
000

2018-
2020

                                                 RAZEM
29 650 50
0 zł

4 720,0

• ZAGADNIENIA SYSTEMOWE

• Założenia ogólne do oszacowania przewidywanego efektu energetycznego i 

ekologicznego.

Poniz9ej przedstawiona została metodyka obliczania efektu ekologicznego i energetycznego dla

ogniw fotowoltaicznych. Przy obliczaniu efektu ekologicznego oraz energetycznego zadan%  związanych

z montaz9em ogniw fotowoltaicznych PV (układy do 20 kW) brano pod uwagę:

• s%rednią powierzchnię panela,

• ilos%c% paneli na dom montowanych na powierzchni 100m2,

• gęstos%c% promieniowania słonecznego,

• s%rednią sprawnos%c% układu,

• wskaz%nik dla jednostkowego efektu ekologicznego w MgCO2/MWh,

• uwzględniono s%rednią cenę paneli PV funkcjonujących na rynku,

• jednostkową produkcję energii z instalacji.

W  przypadku  zmiany  os%wietlenia  na  energooszczędne  w  budynkach  brano  pod  uwagę

oszczędnos%c%  energii elektrycznej w wyniku bardzo prostych działan%  redukujących jej zuz9ycie o 40 %.

Aktualnie istnieje moz9 liwos%c%  wymiany starych z9aro%wek nie tylko na energooszczędne- kompaktowe

lecz ro% wniez9  na LED, ze względu na koszt zakupu zaproponowano tradycyjne z9aro% wki kompaktowe.

Przy obliczaniu efektu ekologicznego z montaz9u os%wietlenia energooszczędnego brano pod uwagę:

• moc  zainstalowanych  nowych  z9aro% wek  energooszczędnych  lub  LED,  s%redni  czas  pracy  w ciągu

dnia,

• wskaz%nik efektu ekologicznego w MgCO2/MWh,



• s%redni koszt z9aro% wek .

• Analiza ryzyk realizacji planu.

W  niniejszym  rozdziale  wykorzystano  jedną  z  najpopularniejszych,  a  zarazem

najskuteczniejszych  metod  analitycznych  stosowanych  we  wszystkich  obszarach  Planowania

strategicznego  -analizę  SWOT  (Strenghts,  Weaknesses,  Opportunities,  Threats).  Analiza  SWOT  jest

podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemo% w i zagadnien%  strategicznych.

Jest ona efektywną metodą identyfikacji  słabych i  silnych stron  Gminy Nielisz  oraz badania szans i

zagroz9en% , jakie przed nią stoją w ramach realizacji zadan%  wynikających z projektu PGN.

Tabela nr 37. Analiza SWOT Gminy Nielisz.
MOCNE STRONY SŁABE STRONY
Pozytywny wizerunek Gminy Nielisz w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej

Stosunkowo wolny rozwo% j OZE

Dostępnos%c% funduszy unijnych ukierunkowanych na 
opracowanie i wdroz9enie pro-ekologicznych oraz 
energooszczędnych rozwiązan%  w zakresie infrastruktury i 
gospodarki

Zanieczyszczenia powietrza 
spowodowane wykorzystywaniem nie 
ekologicznych paliw do ogrzewania 
mieszkan%

Korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju energetyki PV i 
wiatrowej

Niska s%wiadomos%c% ekologiczna 
społeczen% stwa

Uporządkowana gospodarka s%ciekowa
Zanieczyszczenia powietrza 
spowodowane wykorzystywaniem nie 
ekologicznych paliw do ogrzewania 
mieszkan%

Dobry stan techniczny urządzen%  oczyszczalni s%cieko% w Koniecznos%c% biez9ących naprawi budowy
nowych nawierzchni

Dobrze rozwinięta siec% wodociągowa i kanalizacyjna
brak ekologicznych, przydomowych 
kotłowni – mała liczba instalacji 
grzewczych działających w oparciu o 
olej opałowy i gaz

SZANSE ZAGROŻENIA
Moz9 liwos%c% pozyskania funduszy unijnych na inwestycje 
związane z gospodarką niskoemisyjną

Konkurencja w zakresie pozyskiwania 
funduszy unijnych

Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej oraz 
zaplanowane działania przyczynią się do poprawy stanu 
s%rodowiska i jakos%ci z9ycia mieszkan% co% w na terenie Gminy 
Nielisz.

Zbyt wysokie koszty ogrzewania 
ekologicznymi nos%nikami energii

Moda na proekologiczne zachowania i rosnące 
zainteresowanie kontaktem z naturą mieszkan% co% w

Wysokie ceny paliw energetycznych

poprawa jakos%ci powietrza poprzez redukcję emisji 
zanieczyszczen%  (m.in. pyło% w, dwutlenku siarki oraz tlenko% w 
azotu).

Duz9e zagęszczenie z%ro% deł niskiej emisji

zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej Wykorzystanie pieco% w/ kotło% w o małej 
sprawnos%ci

zmniejszenia zuz9ycia energii i materiało% w Spalanie paliwa o złej i niskiej jakos%ci
wprowadzanie proekologicznych innowacji 
technologicznych.

Spalanie odpado% w komunalnych w 
paleniskach domowych

Działania edukacyjne zwiększające s%wiadomos%c% ekologiczną
mieszkan% co% w

Coraz większy ruch na drogach 
powoduje większe zanieczyszczenia 
powietrza

Wprowadzanie nowych technologii w rolnictwie Uciąz9 liwos%c% komunikacji kołowej
Modernizacja sieci wodociągowej Wzrastający ruch pojazdo% w
Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki Niski poziom s%wiadomos%ci ekologicznej 



niskoemisyjnej we wszystkich sektorach mieszkan% co% w
Regulacje prawne (na poziomie UE) wymuszające 
stosowanie alternatywnych z%ro% deł energii

Brak alternatywnego zasilania energię 
elektryczną

Większa dbałos%c% o ochronę s%rodowiska naturalnego

[z%ro% dło: opracowanie własne na podstawnie dokumento% w strategicznych]

•  SPOSÓB MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA EFEKTÓW REALIZACJI

Prowadzenie  stałego  monitoringu  jest  konieczne  dla  s% ledzenia  postępo% w  we  wdraz9aniu  PGN  i

osiąganiu załoz9onych celo% w w zakresie ograniczenia emisji CO2 i zuz9ycia energii, a takz9e konieczne dla

wprowadzania  ewentualnych  poprawek.  Regularne  monitorowanie,  a  w  s% lad  za  nim  odpowiednia

adaptacja  PGN,  umoz9 liwiają  rozpoczęcie  cyklu nieustannego ulepszania  PGN.  Jest  to  zasada „pętli”,

stanowiąca element cyklu zarządzania  projektem: zaplanuj,  wykonaj,  sprawdz% ,  zastosuj.  Niezwykle

waz9ne jest, aby władze gminy i inni interesariusze byli informowani o osiąganych postępach. System

monitoringu i oceny realizacji PGN wymaga:

• systemu gromadzenia i selekcjonowania informacji;

• systemu analizy zebranych danych i raportowania.

• System monitoringu

Na system monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nielisz składają się następujące

działania realizowane przez jednostkę koordynującą wdraz9anie Planu:

• systematyczne  zbieranie  danych  energetycznych  oraz  innych  danych  o  aktywnos%ci  dla

poszczego% lnych sektoro% w i aktualizacja bazy emisji;

• systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczego% lnych

zadan%  PGN,  zgodnie  z  charakterem  zadania  (według  okres%lonych  wskaz%niko% w  monitorowania

zadan% );

• uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych;

• przygotowanie raporto% w z realizacji zadan%  ujętych w PGN – ocena realizacji;

• analiza poro% wnawcza osiągniętych wyniko% w z załoz9eniami PGN;

• okres%lenie  stopnia  wykonania  zapiso% w  przyjętego  PGN  oraz  identyfikacja  ewentualnych

rozbiez9nos%ci;

• analiza  przyczyn  odchylen%  oraz  okres%lenie  działan%  korygujących  polegających  na  modyfikacji

dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumento% w wsparcia;

• przeprowadzenie zaplanowanych działan%  korygujących (w razie koniecznos%ci – aktualizacja PGN).

Zbieranie danych powinno byc%  realizowane w ramach powołanej grupy roboczej ds. planu gospodarki

niskoemisyjnej.  Kaz9da  jednostka  realizująca  zadania  przewidziane  w  ramach  PGN  powinna

przekazywac%  informacje o realizacji swoich zadan%  do Koordynatora. Za zebranie całos%ci danych oraz

ich  analizę  i  sporządzenie  raportu  odpowiedzialny  będzie  Koordynator  PGN.  Informacje  dotyczące

monitoringu realizacji powinny byc% przekazywane z częstotliwos%cią minimum raz na rok (w terminach

okres%lonych przez Koordynatora).



• Raporty

 W  ramach  prowadzonego  monitoringu  realizacji  powinny  byc%  sporządzane  raporty  na  potrzeby

wewnętrznej  sprawozdawczos%ci  realizacji  PGN.  Minimalna  częstotliwos%c%  sporządzania  raporto% w to

okres  2  letni.  Zakres  raportu  powinien  obejmowac%  analizę  stanu  realizacji  zadan%  oraz  osiągnięte

rezultaty w zakresie redukcji emisji oraz zuz9ycia energii.

Proponowany zakres raportu:

• Cele strategiczne i szczego% łowe – przywołanie celo% w, aktualny stan realizacji celo% w (na podstawie

wskaz%niko% w monitorowania).

• Opis stanu realizacji PGN: a. Przydzielone s%rodki i zasoby do realizacji. b. Realizowane działania. c.

Napotkane problemy w realizacji.

• Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i poro% wnanie jej z

inwentaryzacją bazową.

• Ocena realizacji oraz działania korygujące.

• Stan  realizacji  działan%  –  zestawienie  aktualnie  osiąganych  rezultato% w  działan%  okres%lonych  na

podstawie wskaz%niko% w monitorowania.

• Ocena realizacji

Podstawowym sposobem oceny realizacji Planu jest poro% wnanie wartos%ci mierniko% w (wskaz%niko% w)

poszczego% lnych  celo% w  dla  okres%lonego  roku  z  wartos%ciami  docelowymi  i  oczekiwanym  trendem.

Nalez9y przy tym miec%  na uwadze, z9e dla osiągnięcia celu nie jest wymagana liniowa redukcja (bądz%

wzrost)  wartos%ci  wskaz%niko% w  (np.  o  taką  samą  wielkos%c%  co  roku).  Wskaz%niki  mogą  wykazywac%

odchylenia dodatnie lub ujemne od ogo% lnego obserwowanego trendu, kto% ry powinien byc%  w długiej

perspektywie czasu stały i zgodny z oczekiwaniem. Jez9eli zostaną zaobserwowane trendy odwrotne

niz9  oczekiwane, jest to sygnał, iz9  nalez9y uwaz9nie przeanalizowac%  realizację działan%  oraz zachodzące

uwarunkowania zewnętrzne (poza wpływem Planu), kto% re mają wpływ na zaistnienie takiego trendu.

Jez9eli to okaz9e się konieczne nalez9y podjąc%  działania korygujące. Ocena realizacji celo% w wykonywana

jest na podstawie danych zebranych dla poszczego% lnych działan%  oraz informacji  zawartych w bazie

emisji  (dane  energetyczne  oraz  dane  emisyjne).  Wyniki  realizacji  działan%  nalez9y  rozpatrywac%  w

konteks%cie  uwarunkowan% ,  kto% re  miały  wpływ  na  ich  realizację  w okresie  objętym  monitoringiem.

Uwarunkowania  zewnętrzne  są  niezalez9ne  od  realizującego  Plan,  natomiast  wewnętrzne  od  niego

zalez9ą.  Oba  rodzaje  uwarunkowan%  mają  wpływ na  osiągnięte  rezultaty  działan%  i  stopien%  realizacji

celo% w. W ramach monitoringu nalez9y analizowac% wpływ tych czynniko% w na wyniki realizacji Planu.

• Wskaźniki monitorowania i ocena realizacji

Gło% wne  wskaz%niki  monitorowania  realizacji  PGN  odnoszą  się  do  realizacji  celu  gło% wnego  i  celo% w

szczego% łowych. Szczego% łowe wskaz%niki monitorowania zostały przypisane do poszczego% lnych działan% ,

w celu umoz9 liwienia skutecznego monitorowania stopnia realizacji PGN. Realizacja celu strategicznego



jest monitorowana poprzez gło% wne wskaz%niki monitorowania, odpowiadające poszczego% lnym celom.

Tabela 37. Gło% wne wskaz%niki monitorowania realizacji PGN

CEL WSKAZJ NIK OCZEKIWANY TREND

Cel szczego% łowy 1: ograniczenie
emisji  gazo% w  cieplarnianych  do
2020 roku

wielkos%c%  emisji  dwutlenku
węgla z obszaru gminy w danym
roku (Mg CO2/rok)

 malejący

stopien%  redukcji  emisji  w
stosunku do roku bazowego (%)  rosnący

Cel szczego% łowy 2: zmniejszenie
zuz9ycia energii do 2020 roku

wielkos%c%  zuz9ycia  energii  na
terenie  gminy  w  danym  roku
(MWh/rok)

 malejący

stopien%  redukcji  zuz9ycia energii
stosunku do roku bazowego (%)  rosnący

Cel  szczego% łowy 3:  zwiększenie
wykorzystania energii ze z%ro% deł
odnawialnych do 2020 roku

zuz9ycie  energii  ze  z%ro% deł
odnawialnych na  terenie  gminy
w danym roku (MWh/rok)

 rosnący

udział zuz9ycia energii  ze z%ro% deł
odnawialnych  w  całkowitym
zuz9yciu  energii  na  terenie
miasta w danym roku (%)

 rosnący

Powyz9ej przedstawiono wiele wskaz%niko% w oceny wdraz9ania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jednak

jako  gło% wne  wskaz%niki  ilos%ciowe  decydujące  o  osiągniętych  rezultatach  proponuje  się  przyjęcie

następujących wskaz%niko% w:

• wskaz%nik redukcji emisji CO2 o 20% do roku 2020 w stosunku do przyjętego roku bazowego;

• wskaz%nik redukcji zuz9ycia energii finalnej o 20% do roku 2020 w stosunku do przyjętego roku

bazowego;

•  wskaz%nik wzrostu udziału energii pochodzącej ze z%ro% deł odnawialnych do 20% do roku 2020 w

całkowitym bilansie energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego.

Wskaz%niki  te  są  zgodne  z  zasadami  monitorowania  postępo% w w  realizacji  celo% w unijnego pakietu

klimatyczno-energetycznego (cele 3x20%).

•  ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

Realizacja zadan%  ujętych w PGN jest przypisana Referatowi  ds. strategii  rozwoju i  promocji  gminy i

ochrony  s%rodowiska, a  takz9e  innym  jednostkom  podległym  władzom  gminy  oraz  interesariuszom

zewnętrznym.  Poniewaz9  PGN  jest  przekrojowy  i  obejmuje  wiele  dziedzin  funkcjonowania  gminy,

konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji.  Dla zapewnienia skutecznego

wdraz9ania  i  monitorowania  Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  koniecznym  jest  powołanie

Koordynatora Planu gospodarki niskoemisyjnej. Rolą Koordynatora Planu gospodarki niskoemisyjnej

jest  dopilnowanie,  aby  cele  i  kierunki  działan%  wyznaczone  w  PGN  były  skutecznie  realizowane

(ro% wniez9  poprzez  zapewnienie  odpowiednich  zapiso% w  w  prawie  lokalnym,  dokumentach

strategicznych i planistycznych oraz wewnętrznych instrukcjach). Koordynator będzie odpowiedzialny



za prawidłowe wdraz9anie Planu gospodarki niskoemisyjnej i jego monitoring. W zakresie kompetencji

Koordynatora będą znajdowac% się następujące zadania:

• nadzo% r  nad  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  z  uwzględnieniem  terminowos%ci  i  skutecznos%ci

realizacji  zadan%  ujętych  w  Harmonogramie  rzeczowo-finansowym  i  wprowadzaniem  ew.

mechanizmo% w korygujących;

• aktualizacja  bazy  danych  (biez9ąca  weryfikacja  informacji  o  obiektach  oraz  rejestr  wielkos%ci

wykorzystywanych paliw i energii z uwzględnieniem koszto% w);

• aktualizacja zapiso% w w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (w zalez9nos%ci od potrzeb);

• sporządzanie  corocznych  raporto% w  opisujących  stan  realizacji  oraz  monitoring  skutko% w

związanych z realizacją zadan%  w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją

emisji (tzw. Raport z Realizacji PGN);

• organizacja i przewodzenie spotkaniami Komisji ds. energii;

• sporządzanie  okresowych  analiz  (w  zalez9nos%ci  od  częstos%ci  spotkan%  Komisji)  o  stanie

energetycznym Gminy i kierunkach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej;

• monitoring  przeprowadzania  audyto% w  energetycznych  dla  placo% wek  gminnych  i  obiekto% w

uz9ytecznos%ci publicznej;

• czynnos%ci  administracyjno-biurowe związane z biez9ącym funkcjonowaniem. W trakcie realizacji

zadan%  wynikających  z  Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  częs%c%  zadan%  będzie  ulegac%  zmianom

(rozszerzenie/zawęz9enie zakresu zadania).

Częs%c%  interesariuszy widząc korzys%ci z posiadania zadan%  w Planie gospodarki niskoemisyjnej, mimo

wczes%niejszego braku zainteresowania, wyrazi chęc%  uzupełnienia Planu o nowe zadania. Przewiduje

się  ro% wniez9  pojawianie  nowych  zadan%  w  związku  z  rozwojem  technologicznym  i  zmianami

ekonomicznymi  realizacji  zadan% .  W  związku  z  występowaniem  wyz9ej  wymienionych  czynniko% w

Koordynator planu gospodarki niskoemisyjnej będzie aktualizował Plan w częstotliwos%ci wynikającej z

ilos%ci  zmian  niezbędnych  do  wprowadzenia.  Aktualizacja  Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  będzie

wymagac%  konsultacji  z  interesariuszami  i  odpowiednimi  jednostkami  Urzędu  Gminy  (okres%lanymi

przez Koordynatora PGN w zalez9nos%ci od rodzaju i skali zmian czy nowych zadan% ).  Zaakceptowane

zmiany będą wprowadzane do Planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez Uchwałę Rady Gminy. Raport

z wdraz9ania PGN powinien obejmowac%  wyniki aktualnej inwentaryzacji  emisji  CO2 (tzw.  kontrolna

inwentaryzacja  emisji  ),  informację  o  zakresie  wdroz9onych  zadan%  wyszczego% lnionych  w

„  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  realizacji  zadan% ”,  jak  ro% wniez9  informację  o  zakresie

ewentualnych  zmian  w  PGN  i  harmonogramie  rzeczowofinansowym.  Raport  powinien  zawierac%

informacje o charakterze ilos%ciowym dotyczące wdroz9onych s%rodko% w i ich wpływu na zuz9ycie energii

oraz  wielkos%c%  emisji  CO2,  jak  ro% wniez9  analizę  procesu  realizacji  PGN,  uwzględniającą  konieczne

działania korygujące i zapobiegawcze.

Koordynatorem Planu gospodarki niskoemisyjnej zostanie Inspektor ds. strategii rozwoju i promocji

gminy i ochrony s%rodowiska, 



Zaleca się takz9e s%cisłą wspo% łpracę z interesariuszami zewnętrznymi na zasadzie utworzenia komo% rki

doradczej – Komisji do spraw energii. Za organizację prac komisji odpowiedzialny będzie Koordynator

PGN, pełniący rolę przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji do spraw energii podczas spotkan%

powinni opiniowac% następujące kwestie:

• optymalizacja efektywnos%ci energetycznej gminy;

• nadzo% r nad rynkiem energii;

• monitoring  eksploatacji  urządzen%  i  instalacji  (elektroenergetyczne,  ciepłownicze,  gazownicze,

wodne i kanalizacyjne);

• kontrola zgodnos%ci zadan%  realizowanych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z lokalnymi

dokumentami strategicznymi i planistycznymi;

• konsultacje z przedsiębiorstwami energetycznymi celem utrzymania spo% jnos%ci pomiędzy realizacją

zadan%  ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej a strategiami rozwoju tych przedsiębiorstw;

• opiniowanie  Raportu  z  realizacji  PGN  i  aktualizacji  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  (w  tym

proponowanie własnych zmian/instrumento% w wsparcia);

• ocena wpływu realizacji zadan%  ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej na poprawę jakos%ci

powietrza (analiza informacji  dot.  jakos%ci  powietrza zawartych w Raporcie o stanie s%rodowiska

wojewo% dztwa Lubelskiego);

• analiza i  aktualizacja mechanizmo% w finansowania realizacji  zadan%  ujętych w Planie Gospodarki

Niskoemisyjnej;

• konsultowanie okresowych analiz o stanie energetycznym Gminy;

• wspo% łpraca z krajowymi instytucjami wspierającymi racjonalną gospodarkę energetyczną;

• inicjowanie  i  opiniowanie  udziału  w programach  krajowych  i  wojewo% dzkich  w  celu  uzyskania

s%rodko% w finansowych na efektywne wykorzystanie energii w budynkach uz9ytecznos%ci publicznej i

budynkach  mieszkalnych  oraz  na  edukację  ekologiczną  (zagadnienia  energooszczędnos%ci,

efektywnego korzystania z urządzen%  i pojazdo% w);

• omo% wienie  potencjalnych  działan%  słuz9ących  wdraz9aniu  budownictwa  pasywnego,  zero/plus

energetycznego oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych z%ro% deł energii;

• inicjowanie  i  opiniowanie  działan%  w  zakresie  edukacji  ekologicznej  (zagadnienia

energooszczędnos%ci,  efektywnego  korzystania  z  urządzen%  i  pojazdo% w)  ws%ro% d  dorosłych

mieszkan% co% w, dzieci i młodziez9y.

Budżet i przewidziane finansowanie działań

Działania przewidziane w PGN będą finansowane zaro% wno ze s%rodko% w własnych gminy jak i s%rodko% w

zewnętrznych. Moz9 liwos%c%  pozyskania s%rodko% w z programo% w krajowych i europejskich jest kluczowym

elementem planowania  budz9etu  na zaplanowane działania.  We własnym zakresie  –  konieczne jest

uwzględnienie działan%  w wieloletnich prognozach finansowych oraz w budz9ecie gminy na kaz9dy rok.

Przewiduje się pozyskanie ro% wniez9  zewnętrznego wsparcia finansowego dla planowanych działan%  w



formie  bezzwrotnych  dotacji,  poz9yczek,  wykorzystania  formuły  ESCO  i  kredyto% w.  Podstawą  do

wyznaczenia  koszto% w  działan%  i  sposobo% w finansowania  były  szacunki  oparte  na  dotychczasowych

dos%wiadczeniach w realizacji oraz na dostępnych danych rynkowych. Sumaryczne zestawienie koszto% w

przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy PGN. Poniewaz9  nie moz9na szczego% łowo zaplanowac% w

budz9ecie gminy wszystkich wydatko% w z wyprzedzeniem do roku 2020, stąd tez9  kwoty przewidziane

na  realizację  poszczego% lnych  zadan%  nalez9y  traktowac%,  jako  szacunkowe  zapotrzebowanie  na

finansowanie,  a nie planowane kwoty do wydatkowania.  Kwoty te powinny zostac%  uwzględnione w

Wieloletniej Prognozie Finansowej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z po% z%n. zm.) oraz wymogami NFOSJ iGW dla PGN. W ramach

corocznego planowania  budz9etu  gminy na  kolejny  rok,  wszystkie  jednostki  wskazane  w PGN jako

odpowiedzialne  za  realizację  działan%  powinny  zabezpieczyc%  w  budz9ecie  s%rodki  na  realizację

odpowiedniej częs%ci przewidzianych zadan% . Pozostałe działania, dla kto% rych finansowanie nie zostanie

zabezpieczone  w  budz9ecie,  powinny  byc%  brane  pod  uwagę  w  ramach  pozyskiwania  s%rodko% w  z

dostępnych funduszy zewnętrznych.

Przewidywane źródła finansowania działań

 Dla  planowanych  działan%  okres%lono  potencjalne  z%ro% dła  finansowania.  Moz9 liwe  do  wykorzystania

z%ro% dła finansowania (poza budz9etem gminy), to przede wszystkim:

• SJ rodki krajowych i regionalnych programo% w operacyjnych na lata 2014-2020, w szczego% lnos%ci

 Program Operacyjny Infrastruktura i SJ rodowisko

  Regionalny Program Operacyjny dla wojewo% dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020;

 Program Operacyjny Polska Wschodnia;

 Program LIFE+;

 Program ELENA;

Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony SJ rodowiska i Gospodarki Wodnej:

  SOWA energooszczędne os%wietlenie uliczne;

  BOCIAN rozproszone, odnawialne z%ro% dła energii;

  LEMUR energooszczędne budynki uz9ytecznos%ci publicznej;

  Program PROSUMENT – dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup i montaz9  mikroinstalacji OZE;

  Dopłaty do kredyto% w na budowę domo% w energooszczędnych;

  Inwestycje energooszczędne w małych i s%rednich przedsiębiorstwach;

Fundusz Remonto% w i Termomodernizacji Banku Gospodarstwa Krajowego:

  premia termomodernizacyjna;

  premia remontowa;

• Bank BOSJ  – „Kredyt z Klimatem”:

  Program Efektywnos%ci Energetycznej w Budynkach;

  Program Modernizacji Kotło% w;

  System białych certyfikato% w;



  Finansowanie w formule ESCO;

Szczego% łowy  opis  finansowanych  przedsięwzięc%  oraz  s%rodko% w  przeznaczonych  na  poszczego% lne

programy zawarte są poniz9ej.

• Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE (2014-2020)

NFOSJ iGW  jest  krajowym  punktem  kontaktowym  Programu  LIFE,  kto% ry  dodatkowo

wspo% łfinansuje projekty. Beneficjent moz9e uzyskac% łączne dofinansowanie (ze s%rodko% w KE i NFOSJ iGW)

w wysokos%ci 95% koszto% w kwalifikowanych.

Budz9et programu LIFE na lata 2014-2020 wynosi 3456,7 mln EUR.

Wspo% łfinansowanie projekto% w LIFE przez NFOSJ iGW w perspektywie finansowej 2014-2020

jest realizowane w formie dotacji lub poz9yczki dla następujących celo% w szczego% łowych:

• Przeciwdziałanie  utracie  ro% z9norodnos%ci  biologicznej  i  degradacji  funkcji  ekosystemo% w  w

Polsce.

• Poprawa  jakos%ci  s%rodowiska  poprzez  realizacje  inwestycyjnych  –  pilotaz9owych  albo

demonstracyjnych projekto% w s%rodowiskowych.

• Kształtowanie ekologicznych zachowan%  społeczen% stwa.

Beneficjenci:  kaz9dy  podmiot  (jednostki,  podmioty  i  instytucje  publiczne  lub  prywatne)

zarejestrowane na terenie pan% stwa nalez9ącego do Wspo% lnoty Europejskiej.  Wyro% z9nione zostały trzy

kategorie  beneficjento% w:  instytucje  publiczne,  organizacje  prywatne,  komercyjne  oraz  organizacje

prywatne, niekomercyjne (w tym organizacje pozarządowe).

Tabela nr 39. Obszary realizacji Programu LIFE w latach 2014-2020.
Podprogram LIFE na rzecz 
środowiska

Podprogram LIFE działania na rzecz klimatu

Budżet: 2592,5 mln EUR Budżet: 864,2 mln EUR
• s%rodowisko i 
efektywne wykorzystanie 
zasobo% w,
• przyroda i 
ro% z9norodnos%c% biologiczna,
• zarządzanie 
s%rodowiskiem i informacja

• łagodzenie zmian klimatycznych – finansowane będą projekty 
z zakresu redukcji emisji gazo% w cieplarnianych;

• adaptacja do zmian klimatycznych – finansowane będą projekty 
z zakresu przystosowania się do zmian klimatycznych;

• zarządzanie i informacja w zakresie klimatu – finansowane będą 
działania z zakresu zwiększania s%wiadomos%ci, komunikacji, 
wspo% łpracy i rozpowszechniania informacji na temat łagodzenia 
zmian klimatu i działan%  adaptacyjnych.

ZJ ro% dło: opracowanie własne

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy  Fundusz  Ochrony  SJrodowiska  i  Gospodarki  Wodnej  udziela  dofinansowania

w formie  dopłat,  dotacji  i  poz9yczek.  Beneficjentami  mogą  byc%:  samorządy,  przedsiębiorcy,  osoby

fizyczne,  pan% stwowe  jednostki  budz9etowe,  uczelnie/  instytucje  naukowo-badawcze,  organizacje

pozarządowe, inne podmioty.



Celem  generalnym  Strategii  NFOŚiGW  jest  poprawa  stanu  s%rodowiska  i  zro% wnowaz9one

gospodarowanie jego zasobami poprzez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięc%  i

inicjatyw  słuz9ących  s%rodowisku.  Jest  on  realizowany  poprzez  cztery  priorytety  s%rodowiskowe

przedstawione w tabeli poniz9ej.

Tabela nr 40. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Priorytet środowiskowy Rodzaje działań

I Ochrona i 
zrównoważone 
gospodarowanie 
zasobami wodnymi

• realizacja programo% w obejmujących budowę i modernizację systemo% w 
kanalizacyjnych (oczyszczalnie s%cieko% w, sieci kanalizacyjne),

• zagospodarowanie komunalnych osado% w s%ciekowych,

•  budowa indywidualnych systemo% w oczyszczania s%cieko% w na obszarach nie 
objętych zasięgiem aglomeracji wyznaczonych dla potrzeb KPOSJK,

• racjonalizacja gospodarowania zasobami wodnymi dla ochrony przed deficytami
wo% d oraz przed skutkami powodzi, inwestycje przeciwpowodziowe z 
wykorzystaniem powstających obiekto% w na cele energetyczne oraz wspieranie 
działan%  o charakterze nietechnicznym np. zwiększenie retencji naturalnej, 
budowa systemo% w wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi i 
zarządzania ryzykiem powodziowym,

• kampanie edukacyjne

II Racjonalne 
gospodarowanie 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi

• przedsięwzięcia dot. stopniowego przechodzenia od składowania odpado% w na 
system wspierający przetworzenie, odzysk oraz energetyczne wykorzystanie 
odpado% w,

• działania związane z zapobieganiem powstawania odpado% w,

• wspieranie i wdraz9anie niskoodpadowych technologii produkcji,

•  termiczne przekształcanie odpado% w, w szczego% lnos%ci ulegających biodegradacji, 
w tym osado% w s%ciekowych,

• ekultywacja i/lub rewitalizacja tereno% w zdegradowanych działalnos%cią 
przemysłową, gospodarczą, wojskową oraz na skutek zjawisk naturalnych,

• działania mające na celu racjonalne i efektywne gospodarowanie kopalinami 
oraz innymi surowcami i materiałami z nich pochodzącymi,

• rozwo% j technologii i zwiększenie dostępnos%ci technologii wykorzystujących 
energię z ro% z9nych zasobo% w surowcowych,

•  rozwo% j innych technologii niskoemisyjnych (np. czystych technologii 
węglowych),

• kampanie edukacyjne w zakresie racjonalnego gospodarowania surowcami, 
materiałami i odpadami

III Ochrona atmosfery • kompleksowa likwidacja nieefektywnych urządzen%  grzewczych,

• zbiorowe systemy ciepłownicze,

• działania w zakresie poprawy efektywnos%ci wykorzystania energii, w tym OZE, 
w zakresie wytwarzania, przesyłu i wykorzystania u odbiorco% w,

•  rozwijanie kogeneracji, w tym kogeneracji wysokosprawnej,

• modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych,

•  termomodernizacja budynko% w uz9ytecznos%ci publicznej,

• budownictwo energooszczędne,
• inteligentne opomiarowanie i inteligentne sieci energetyczne (ISE)

• działania wpływające na wzrost produkcji energii z OZE

IV Ochrona 
różnorodności 
biologicznej i funkcji 
ekosystemów

• kompleksowa ocena stanu s%rodowiska, wycena jego funkcji ekosystemowych,

• opracowanie Plano% w zadan%  ochronnych, Plano% w ochrony oraz 
programo% w/strategii ochrony dla najcenniejszych gatunko% w,

• działania ograniczające antropopresję na najcenniejsze tereny chronione oraz 



eliminację bezpos%redniej presji na obszary cenne przyrodniczo poprzez 
ograniczenie niskiej emisji,

•  utrzymanie i odtwarzanie naturalnych ekosystemo% w retencjonujących wodę 
(szczego% lnie na obszarach go% rskich) oraz spowolnienie spływu 
powierzchniowego wo% d, łagodzenie wpływu zmian klimatu na s%rodowisko, 
poprzez absorpcję CO2, poprawę bilansu cieplnego, przeciwdziałanie klęskom 
dot. siedlisk i gatunko% w, wynikającym ze zmian klimatu i antropopresji oraz 
usuwanie ich skutko% w

Będą  realizowane  ro% wniez9  działania  horyzontalne  w  ramach  powyz9szych  prioryteto% w,

związane z  edukacją  ekologiczną,  ekspertyzami,  innowacyjnos%cią,  niskoemisyjną  i zasobooszczędną

gospodarką oraz monitoringiem s%rodowiska i zapobieganiem zagroz9eniom oraz wspieranie systemo% w

zarządzania s%rodowiskowego (głownie EMAS).

Ponadto działania mogą byc% wspierane w następujących programach:

• BOCIAN – Rozproszone, odnawialne z%ro% dła energii,

• Prosument  -  linia  dofinansowania  z  przeznaczeniem  na  zakup  i  montaz9  mikroinstalacji

odnawialnych z%ro% deł energii,

• LEMUR – Energooszczędne Budynki Uz9ytecznos%ci Publicznej.

Szczego% łowe informacje dotyczące wymienionych programo% w zawiera poniz9sza tabela.

 
Tabela nr 41. Programy priorytetowe wspierające działania OZE realizowane przez NFOŚiGW.

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii

Cel programu:
Ograniczenie  lub  uniknięcie  emisji  CO2  poprzez  zwiększenie  produkcji  energii  z  instalacji
wykorzystujących odnawialne z%ro% dła energii
Okres wdraz9ania:
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023,
Formy dofinansowania
Poz9yczka do 85% koszto% w kwalifikowanych
Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnos%ci gospodarczej,
podejmujący  realizację  przedsięwzięc%  z  zakresu  odnawialnych  z%ro% deł  energii  na  terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
Rodzaje przedsięwzięc%:
Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych z%ro% deł energii:
• elektrownie wiatrowe
• systemy fotowoltaiczne
• pozyskiwanie energii z wo% d geotermalnych

•  małe elektrownie wodne

•  z% ro% dła ciepła opalane biomasą

• wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła

• biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem
biogazu rolniczego

•  instalacje  wytwarzania  biogazu  rolniczego  celem  wprowadzenia  go  do  sieci  gazowej
dystrybucyjnej i bezpos%redniej

• wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę



Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

odnawialnych źródeł energii
Cel programu:
Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii
z odnawialnych z%ro% deł, poprzez zakup i montaz9  małych instalacji lub mikroinstalacji
odnawialnych z%ro% deł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii
elektrycznej dla oso% b fizycznych oraz wspo% lnot lub spo% łdzielni mieszkaniowych.
Okres wdraz9ania: Program realizowany będzie w latach 2015 – 2022
Formy dofinansowania
poz9yczka;
dotacja (15%-30%)
Beneficjenci:
Wojewo% dzkie  Fundusze  Ochrony  Srodowiska,  Jednostki  samorządu  terytorialnego  lub  ich  związki,
osoby fizyczne  posiadające  prawo do  dysponowania  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo
prawo  do  dysponowania  budynkiem  mieszkalnym  jednorodzinnym  w  budowie;  wspo% lnoty
mieszkaniowe  zarządzające  budynkami  mieszkalnymi  wielorodzinnymi;  spo% łdzielnie  mieszkaniowe
zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
Rodzaje przedsięwzięc%:
1) przedsięwzięcie polegające na zakupie i montaz9u małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych
z%ro% deł  do  produkcji  energii  elektrycznej  lub do  produkcji  ciepła  i  energii  elektrycznej,  na  potrzeby
istniejących lub będących w budowie budynko% w mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych;
2) finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i
energii elektrycznej:
a) z%ro% dła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
b) pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
c) kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
d) systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
f)  mikrokogeneracja  -  o zainstalowanej  mocy elektrycznej  do 40 kWe,  przeznaczone dla  budynko% w
mieszkalnych znajdujących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek
samorządu terytorialnego będącej beneficjentem programu;

Poprawa efektywności energetycznej
LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Cel programu:
Celem programu jest zmniejszenie zuz9ycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji
CO2w  związku  z  projektowaniem  i  budową  nowych  energooszczędnych  budynko% w  uz9ytecznos%ci
publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
Okres wdraz9ania:
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2020,
Formy dofinansowania:
1) dotacja,
2) poz9yczka.
Intensywnos%c% dofinansowania:
1) dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20%, 40% albo 60% koszto% w wykonania i weryfikacji
dokumentacji projektowej, w zalez9nos%ci od klasy energooszczędnos%ci projektowanego budynku.
Beneficjenci:
1) podmioty sektora finanso% w publicznych, z wyłączeniem pan% stwowych jednostek budz9etowych,
2)  samorządowe  osoby  prawne,  spo% łki  prawa  handlowego,  w  kto% rych  jednostki  samorządu
terytorialnego posiadają 100% udziało% w lub akcji i kto% re powołane są do realizacji zadan%  własnych j.s.t.
wskazanych w ustawach,
3)  organizacje  pozarządowe,  w  tym  fundacje  i  stowarzyszenia,  a  takz9e  kos%cioły  i  inne  związki
wyznaniowe wpisane do rejestru kos%cioło% w i  innych związko% w wyznaniowych oraz kos%cielne osoby
prawne, kto% re realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepiso% w.



Rodzaje przedsięwzięc%:
Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynko% w uz9ytecznos%ci
publicznej i zamieszkania zbiorowego.

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Program ten obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju, tj.  15 regiono% w zaliczanych do

kategorii  słabiej  rozwiniętych  oraz  Mazowsze  jako  region  lepiej  rozwinięty  o  specjalnym  statusie.

Dofinansowanie  dla  osi  I-III  jest  na  poziomie  85%,  a  dla  osi  IV  i  V  na  poziomie  85%  dla  15

wojewo% dztw, poza woj. mazowieckim (80%).

Tabela nr 42. Wybrane  działania,  które  mogą  uzyskać  dofinansowanie  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny

Rodzaje działań Beneficjenci

Oś I Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki
PI 4.1 Wspieranie wytwarzania 
i dystrybucji energii 
pochodzącej ze z%ro% deł 
odnawialnych

- farmy wiatrowe,
- instalacje na biomasę i biogaz,
- sieci przesyłowe i dystrybucyjne 
umoz9 liwiające przyłączenia 
jednostek wytwarzania energii z 
OZE do KSE oraz (w ograniczonym 
zakresie) jednostek wytwarzania 
energii wykorzystującej wodę i 
słon% ce oraz ciepła przy 
wykorzystaniu energii geotermalnej

- organy władzy publicznej, 
w tym administracja rządowa
oraz podległe jej organy i 
jednostki organizacyjne,
- jednostki samorządu 
terytorialnego oraz działające
w ich imieniu jednostki 
organizacyjne,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorcy,
- podmioty s%wiadczące usługi
publiczne w ramach realizacji
obowiązko% w własnych jst nie 
będących przedsiębiorcami

Oś I Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki
PI 4.2 Promowanie 
efektywnos%ci energetycznej i 
korzystania z OZE w 
przedsiębiorstwach

- modernizacja i rozbudowa linii 
produkcyjnych na bardziej 
efektywne energetycznie;
- modernizacja energetyczna 
budynko% w w przedsiębiorstwach;
- zastosowania technologii 
efektywnych energetycznie w 
przedsiębiorstwie;
- budowa, rozbudowy i modernizacji
instalacji OZE;
- zmiany systemu wytwarzania lub 
wykorzystania paliw i energii, 
zastosowanie energooszczędnych 
(energia elektryczna, ciepło, chło% d, 
woda) technologii produkcji i 
uz9ytkowania energii, w tym 
termomodernizacji budynko% w;
- wprowadzanie systemo% w 
zarządzania energią, 
przeprowadzania audyto% w 
energetycznych (przemysłowych).

- przedsiębiorcy

Oś I Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki

- ocieplenia obiekto% w, wymiana 
okien, drzwi zewnętrznych oraz 

- organy władzy publicznej, 
w tym administracji rządowej



PI 4.3 Wspieranie efektywnos%ci 
energetycznej, inteligentnego 
zarządzania energią i 
wykorzystania OZE w 
infrastrukturze publicznej, w 
tym w budynkach publicznych i 
w sektorze mieszkaniowym

os%wietlenia na energooszczędne;
- przebudową systemo% w grzewczych
(wraz z wymianą i przyłączeniem 
z%ro% dła ciepła), systemo% w wentylacji 
i klimatyzacji, zastosowanie 
automatyki pogodowej i systemo% w 
zarządzania budynkiem;
- budowa lub modernizacja 
wewnętrznych instalacji 
odbiorczych oraz likwidacja 
dotychczasowych z%ro% deł ciepła;
- instalacje mikrogeneracji lub 
mikrotrigeneracji na potrzeby 
własne,
- instalacją OZE w 
modernizowanych energetycznie 
budynkach;
- instalacją systemo% w chłodzących, 
w tym ro% wniez9  z OZE.

oraz podległych jej organo% w i
jednostek organizacyjnych, 
jst oraz działających w ich 
imieniu jednostek 
organizacyjnych (w 
szczego% lnos%ci dla miast 
wojewo% dzkich i ich obszaro% w
funkcjonalnych oraz miast 
regionalnych i 
subregionalnych),
- pan% stwowe jednostki 
budz9etowe,
- spo% łdzielnie mieszkaniowe,
- wspo% lnoty mieszkaniowe,
- podmioty s%wiadczące usługi
publiczne w ramach realizacji
obowiązko% w własnych jst nie 
będących przedsiębiorcami

Oś I Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki
PI 4.4 Rozwijanie i wdraz9anie 
inteligentnych systemo% w 
dystrybucji działających na 
niskich i s%rednich poziomach 
napięc%

- budowa lub przebudowa w 
kierunku inteligentnych sieci 
dystrybucyjnych s%redniego, niskiego
napięcia dedykowanych 
zwiększeniu wytwarzania w OZE 
i/lub ograniczaniu zuz9ycia energii, 
w tym wymiana transformatoro% w;
- kompleksowe pilotaz9owe i 
demonstracyjne projekty 
wdraz9ające inteligentne rozwiązania
na danym obszarze mające na celu 
optymalizację wykorzystania energii
wytworzonej z OZE i/lub 
racjonalizację zuz9ycia energii;
- inteligentny system pomiarowy - 
(wyłącznie jako element budowy 
lub przebudowy w kierunku 
inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych dla rozwoju 
OZE i/lub ograniczenia zuz9ycia 
energii)

- przedsiębiorcy

Oś I Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki

PI 4.5 Promowanie strategii 
niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajo% w terytorio% w, w 
szczego% lnos%ci dla obszaro% w 
miejskich, w tym wspieranie 
zro% wnowaz9onej multimodalnej 
mobilnos%ci miejskiej i działan%  
adaptacyjnych mających 
oddziaływanie łagodzące na 
zmiany klimatu

W ramach inwestycji wynikających 
z Plano% w gospodarki 
niskoemisyjnej:
- budowa, rozbudowa lub 
modernizacja sieci ciepłowniczej i 
chłodniczej, ro% wniez9  poprzez 
wdraz9anie systemo% w zarządzania 
ciepłem i chłodem wraz z 
infrastrukturą wspomagającą;
- wymiana z%ro% deł ciepła

- organy władzy publicznej, 
w tym administracji rządowej
oraz podległych jej organo% w 
i jednostek organizacyjnych, 
jst oraz działających w ich 
imieniu jednostek 
organizacyjnych (w 
szczego% lnos%ci dla miast 
wojewo% dzkich i ich obszaro% w
funkcjonalnych oraz miast 
regionalnych i 
subregionalnych),
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorcy,
- podmioty s%wiadczące usługi
publiczne w ramach realizacji
obowiązko% w własnych jst nie 
będących przedsiębiorcami

- budowa lub przebudowa jednostek - organy władzy publicznej, 



Oś I Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki

PI 4.7 Promowanie 
wykorzystywania 
wysokosprawnej kogeneracji 
ciepła i energii elektrycznej w 
oparciu o zapotrzebowanie na 
ciepło uz9ytkowe

wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła w skojarzeniu, w tym takz9e 
w skojarzeniu z OZE;
- budowa lub przebudowa jednostek
wytwarzania ciepła w wyniku kto% rej
jednostki te zostaną zastąpione 
jednostkami wytwarzania energii 
w skojarzeniu, w tym takz9e w 
skojarzeniu z OZE;
- budowa przyłączen%  do sieci 
ciepłowniczych do wykorzystania 
ciepła uz9ytkowego 
wyprodukowanego w jednostkach 
wytwarzania energii elektrycznej i 
ciepła w skojarzeniu wraz z budową 
przyłączy wyprowadzających 
energię do krajowego systemu 
przesyłowego

w tym administracji rządowej
oraz podległych jej organom 
i jednostek organizacyjnych, 
jednostek samorządu 
terytorialnego oraz 
działających w ich imieniu 
jednostek organizacyjnych,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorcy,
- podmioty s%wiadczące usługi
publiczne w ramach realizacji
obowiązko% w własnych jst nie 
będących przedsiębiorcami

Oś II Ochrona środowiska, w 
tym adaptacja do zmian 
klimatu

PI 5.2 Wspieranie inwestycji 
ukierunkowanych na konkretne
rodzaje zagroz9en%  przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
odpornos%ci na klęski i 
katastrofy i rozwijaniu 
systemo% w zarządzania klęskami
i katastrofami

- opracowanie lub aktualizacja 
dokumento% w strategicznych 
wymaganych prawem unijnym lub 
krajowym lub przewidzianych w 
Strategicznym Planie adaptacji dla 
obszarów i sektorów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020;
- poprawa bezpieczen% stwa 
powodziowego i przeciwdziałanie 
suszy;
- zabezpieczenie przed skutkami 
zmian klimatu obszaro% w szczego% lnie
wraz9 liwych (zagospodarowanie wo% d
opadowych);
- rozwo% j systemo% w wczesnego 
ostrzegania i prognozowania 
zagroz9en%  oraz wsparcie systemu 
ratownictwa chemiczno-
ekologicznego i słuz9b ratowniczych 
na wypadek wystąpienia zjawisk 
katastrofalnych lub powaz9nych 
awarii;
- wsparcie systemu monitorowania 
s%rodowiska;
- działania informacyjno-edukacyjne
na temat zmian klimatu i adaptacji 
do nich (w tym dotyczących 
naturalnych metod ochrony 
przeciwpowodziowej) dla 
szerokiego grona odbiorco% w;
- tworzenie bazy wiedzy w zakresie 
zmian klimatu i adaptacji do nich.

- organy władzy publicznej, 
w tym administracji rządowej
oraz nadzorowanych lub 
podległe jej organy i 
jednostki organizacyjne, 
jednostki samorządu 
terytorialnego i ich związki 
oraz działające w ich imieniu 
jednostki organizacyjne,
- organizacje pozarządowe,
- jednostki naukowe 
przedsiębiorco% w, a takz9e 
podmioto% w s%wiadczących 
usługi publiczne w ramach 
realizacji obowiązko% w 
własnych jednostek 
samorządu terytorialnego nie
będących przedsiębiorcami

Oś II Ochrona środowiska, w 
tym adaptacja do zmian 
klimatu

PI 6.1 Inwestycje w sektor 
gospodarki odpadami celem 
wypełnienia zobowiązan%  

- infrastruktura niezbędna 
do zapewnienia kompleksowej 
gospodarki odpadami w regionie, w 
tym w zakresie systemo% w 
selektywnego zbierania odpado% w;
- instalacje do termicznego 
przekształcania zmieszanych 
odpado% w komunalnych oraz frakcji 
palnej wydzielonej z odpado% w 
komunalnych z odzyskiem energii;

- organy władzy publicznej, 
w tym administracji rządowej
oraz nadzorowanych lub 
podległych jej organo% w i 
jednostek organizacyjnych, 
jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związko% w
oraz działających w ich 
imieniu jednostek 
organizacyjnych,



okres% lonych w dorobku 
prawnym Unii w zakresie 
s%rodowiska oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te 
zobowiązania potrzeb 
inwestycyjnych okres% lonych 
przez pan% stwa członkowskie

- absorbcja technologii, w tym 
innowacyjnych, w zakresie 
zmniejszania materiałochłonnos%ci 
proceso% w produkcji;
- racjonalizacja gospodarki 
odpadami, w tym odpadami 
niebezpiecznymi, przez 
przedsiębiorco% w

- przedsiębiorco% w,
- podmioto% w s%wiadczących 
usługi publiczne w ramach 
realizacji obowiązko% w 
własnych jst nie będących 
przedsiębiorcami

Oś II Ochrona środowiska, w 
tym adaptacja do zmian 
klimatu

PI 6.2 Inwestowanie w sektor 
gospodarki wodnej celem 
wypełnienia zobowiązan%  
okres% lonych w dorobku 
prawnym Unii w zakresie 
s%rodowiska oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te 
zobowiązania potrzeb 
inwestycyjnych, okres% lonych 
przez pan% stwa członkowskie

- kompleksowa gospodarka wodno-
s%ciekowa w aglomeracjach co 
najmniej 10000 RLM (pro% g RLM nie 
dotyczy regiono% w lepiej 
rozwiniętych), w tym wyposaz9enie 
ich w:
· systemy odbioru s%cieko% w 
komunalnych, oczyszczalnie 
s%cieko% w;
· systemy i obiekty zaopatrzenia w 
wodę (wyłącznie w ramach 
kompleksowych projekto% w);
· infrastrukturę zagospodarowania 
komunalnych osado% w s%ciekowych;

- racjonalizacja gospodarowania 
wodą w procesach produkcji oraz 
poprawa procesu oczyszczania 
s%cieko% w przemysłowych

- organy władzy publicznej, 
w tym administracji rządowej
oraz podległych jej organo% w i
jednostek organizacyjnych, 
jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związko% w
oraz działających w ich 
imieniu jednostek 
organizacyjnych,
- przedsiębiorcy,
- podmioty s%wiadczące usługi
publiczne w ramach realizacji
obowiązko% w własnych 
jednostek samorządu 
terytorialnego nie będących 
przedsiębiorcami

Oś II Ochrona środowiska, w 
tym adaptacja do zmian 
klimatu

PI 6.4. Ochrona i przywro% cenie 
ro% z9norodnos%ci biologicznej, 
ochrona i rekultywacja gleby 
oraz wspieranie usług 
ekosystemowych, takz9e poprzez
program „Natura 2000” i 
zieloną infrastrukturę

- ochrona in-situ i ex-situ 
zagroz9onych gatunko% w i siedlisk 
przyrodniczych, w tym w ramach 
kompleksowych projekto% w 
ponadregionalnych;
- rozwo% j zielonej infrastruktury, 
w tym zwiększanie droz9nos%ci 
korytarzy ekologicznych lądowych 
i wodnych mających znaczenie dla 
ochrony ro% z9norodnos%ci biologicznej 
i adaptacji do zmian klimatu;
- opracowanie i wdraz9anie 
dokumento% w planistycznych 
zgodnie z kierunkami okres% lonymi 
w Priorytetowych Ramach Działan%  
dla sieci Natura 2000 na Wieloletni 
Program Finansowania UE w latach 
2014-2020 (PAF) oraz w Programie 
ochrony i zro% wnowaz9onego 
uz9ytkowania ro% z9norodnos%ci 
biologicznej wraz z Planem działan%  
na lata 2014-2020;
- opracowanie zasad kontroli i 
zwalczania w s%rodowisku 
przyrodniczym gatunko% w obcych;
- wykonywanie wielkoobszarowych 
inwentaryzacji cennych siedlisk 
przyrodniczych i gatunko% w;
- wspieranie zro% wnowaz9onego 
zarządzania obszarami cennymi 
przyrodniczo;
- doposaz9enie os%rodko% w 
prowadzących działalnos%c% w 
zakresie edukacji ekologicznej 

- organy władzy publicznej, 
w tym administracji rządowej
oraz nadzorowanych lub 
podległych jej organo% w i 
jednostek organizacyjnych, 
jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związko% w
oraz działających w ich 
imieniu jednostek 
organizacyjnych,
- organizacje pozarządowe,
- jednostki naukowe,
- przedsiębiorcy,
- podmioty s%wiadczące usługi
publiczne w ramach realizacji
obowiązko% w własnych jst nie 
będących



(wyłącznie podlegające Parkom 
Narodowym);
- prowadzenie działan%  
informacyjno-edukacyjnych w 
zakresie ochrony s%rodowiska i 
efektywnego wykorzystania jego 
zasobo% w.

Oś II Ochrona środowiska, w 
tym adaptacja do zmian 
klimatu
PI 6.5 Podejmowanie 
przedsięwzięc% mających na celu
poprawę stanu jakos%ci 
s%rodowiska miejskiego, 
rewitalizację miast, 
rekultywację i dekontaminację 
tereno% w poprzemysłowych (w 
tym tereno% w powojskowych), 
zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza i propagowanie 
działan%  słuz9ących zmniejszeniu 
hałasu

- ograniczanie emisji z zakłado% w 
przemysłowych;
- wsparcie dla zanieczyszczonych/ 
zdegradowanych tereno% w;
- rozwo% j miejskich tereno% w 
zielonych

- organy władzy publicznej, 
w tym administracji rządowej
oraz podległych jej organo% w i
jednostek organizacyjnych, 
jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związko% w
oraz działających w ich 
imieniu jednostek 
organizacyjnych,
- przedsiębiorcy,
- podmioty s%wiadczące usługi
publiczne w ramach realizacji
obowiązko% w własnych jst nie 
będących przedsiębiorcami

ZJ ro% dło: opracowanie własne

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PROW  2014-2020  obejmuje  swoim  zasięgiem  obszar  całego  kraju.  Gło% wnym  celem  tego

Programu jest wzrost konkurencyjnos%ci rolnictwa z uwzględnieniem celo% w s%rodowiskowych.

Poziom  pomocy  finansowej  z  EFRROW76 na  lata  2014-2020 wynosi  maksymalnie  63,63%

koszto% w kwalifikowanych projektu.

Tabela nr 43. Wybrane działania, które mogą uzyskać dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020.
Priorytet Rodzaje działań Beneficjenci
VII Podstawowe usługi 
i odnowa miejscowości 
na obszarach wiejskich

7.1 Inwestycje związane z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycje w OZE i oszczędzanie energii
Zakres:
- operacje dotyczące zaopatrzenia w 
wodę lub odprowadzania i oczyszczania
s%cieko% w komunalnych,
- budowa lub modernizacja dro% g 
lokalnych

- gmina;
- spo% łka, w kto% rej udziały ma 
wyłącznie jst;
- związek międzygminny,
- powiat,
- związek powiato% w,

VIII Zalesianie i 
tworzenie terenu 
zalesionego

8.1 Zalesianie i tworzenie terenów 
zalesionych – obejmujące koszty 
założenia (tzw. wsparcie na zalesienie) 
oraz premię pielęgnacyjną i 
zalesieniową

- rolnik – włas%ciciel grunto% w 
rolnych oraz grunto% w innych niz9  
rolne;
- jst będące włas%cicielami 
grunto% w rolnych oraz grunto% w 
innych niz9  rolne – tylko w 
zakresie wsparcia na zalesienie

ZJ ro% dło: opracowanie własne

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



Wojewo% dzki  Fundusz  Ochrony  SJ rodowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Lublinie,  udziela

dofinansowania  na  realizację  celo% w  okres%lonych  w  ustawie  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  Prawo

ochrony s%rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z po% z%n. zm.) zgodny z :

• Listą przedsięwzięc% priorytetowych Planowanych do dofinansowania ze s%rodko% w WFOSJ iGW;

• Kryteriami wyboru przedsięwzięc% finansowanych ze s%rodko% w WFOSJ iGW w Łodzi;

• Planem finansowym Funduszu;

• Procedurami udzielania dofinansowania na realizację zdan%  ze s%rodko% w NFOSJ iGW ;

• Zasadami udzielania dofinansowania ze s%rodko% w WFOSJ iGW.

Dofinansowanie udzielane przez Fundusz moz9e przyjmowac% następujące formy:

• poz9yczki, w tym poz9yczki pomostowej;

• dotacji;

• przekazania s%rodko% w pan% stwowym jednostkom budz9etowym;

• umorzenia częs%ci wykorzystanej poz9yczki

Ponadto Fundusz udziela dotacji w formie:

• dopłaty do oprocentowania kredyto% w bankowych;

• częs%ciowej spłaty kapitału kredyto% w bankowych.

Inwestycje polegające na kompleksowej modernizacji budynko% w słuz9ącej racjonalizacji zuz9ycia

energii  oraz wykorzystania odnawialnych z%ro% deł  energii  w obiektach uz9ytecznos%ci  publicznej mogą

byc%  dofinansowane w formie dotacji i poz9yczek. Z kolei inwestycje polegające na modernizacji z% ro% deł

ciepła  i  wykorzystaniu  odnawialnych  z%ro% deł  energii  w  budynkach  mieszkalnych  oraz  poprawę

efektywnos%ci  cieplnej  tych budynko% w mogą  byc%  dofinansowane w formie dotacji  przeznaczonej  na

częs%ciową spłatę kapitału kredytu.

Przykładowo,  o  dotację  oraz  dofinansowanie  w  formie  przekazania  s%rodko% w  pan% stwowym

jednostkom  budz9etowym  w  WFOSJ iGW  do  80%  całkowitego  kosztu  moz9na  wnioskowac%  m.in.  na

zadanie  polegające  na  budowie  lub  modernizacji  systemo% w  energetycznych  wykorzystujących

odnawialne  z%ro% dła  energii  lub  budowę  wysokosprawnych  układo% w kogeneracyjnych  w budynkach

uz9ytecznos%ci publicznej i w budynkach oddanych we władanie pan% stwowym jednostkom budz9etowym

lub w infrastrukturze publicznej.

WFOSJ iGW  w  Lublinie  udziela  dofinansowania  na  wspieranie  działan%  proekologicznych

podejmowanych przez samorząd terytorialny .

Fundusz wspiera takz9e osoby fizyczne i  wspo% lnoty mieszkaniowe za pos%rednictwem dotacji

jako częs%ciowa spłata kapitału kredytu udzielanego przez banki.

Dla  kaz9dego  roku  ustalana  jest  lista  przedsięwzięc%  priorytetowych  planowanych

do dofinansowania. W tabeli przedstawiono wybrane działania, kto% re mogą uzyskac% dofinansowanie w

2015 r.



Tabela Nr 44. Wybrane działania, które mogą uzyskać dofinansowanie z WFOŚiGW w Lublinie w2015 r.

Priorytet Rodzaje działań

I Edukacja ekologiczna  1.1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodziez9y związana z 
obchodami Międzynarodowego Roku SJwiatła w aspekcie 
zro% wnowaz9onego rozwoju i ochrony s%rodowiska.
1.2. Działania edukacji ekologicznej realizowane przez Zespo% ł 
Parko% w Krajobrazowych Wojewo% dztwa Ło% dzkiego.

II Ochrona różnorodności 
biologicznej i funkcji 
ekosystemów

2.1 Prace rewitalizacyjne realizowane na terenach lub obiektach 
objętych ochroną, zgodnie z: ustawą o ochronie przyrody oraz 
ustawą o ochronie zabytko% w i opiece nad zabytkami - dotyczy 
tereno% w publicznie dostępnych.
2.2 Zachowanie ro% z9norodnos%ci biologicznej poprzez ochronę 
cennych gatunko% w zwierząt, ros% lin, grzybo% w i ich siedlisk.

III Ochrona atmosfery
3.1 Ograniczenie niskiej emisji, w tym racjonalizacja zuz9ycia 
energii, likwidacja lub modernizacja z%ro% deł niskiej emisji - 
wynikające z programo% w ochrony powietrza.
3.2 Inwestycje w odnawialne z%ro% dła energii.

IV Racjonalne gospodarowanie 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi

4.1 Budowa i rozbudowa instalacji do zagospodarowywania 
odpado% w ze szczego% lnym uwzględnieniem RIPOK ujętych w Planie
Gospodarki Odpadami Wojewo% dztwa Ło% dzkiego.
4.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobo% w zawierających azbest.
4.3 Rekultywacja grunto% w zdegradowanych i składowisk 
odpado% w.
4.4 Przedsięwzięcia z zakresu zapobiegania powstawania 
odpado% w lub ponownego ich wykorzystania.

V Ochrona i zrównoważone 
gospodarowanie zasobami 
wodnymi

5.1 Budowa oczyszczalni s%cieko% w komunalnych oraz modernizacja
lub rozbudowa juz9  istniejących ujętych w KPOSJK.
5.2 Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 
wykonanie podłączen%  budynko% w do systemu kanalizacyjnego w 
ramach KPOSJK.
5.3 Wspieranie budowy i przebudowy urządzen%  oraz obiekto% w 
hydrotechnicznych poprawiających bezpieczen% stwo powodziowe 
oraz usuwanie skutko% w powodzi.

VI Inne działania ochrony 
środowiska

6.1 Wspomaganie realizacji zadan%  Pan% stwowego Monitoringu 
SJ rodowiska.
6.2 Realizacja zadan%  związanych z zapobieganiem i likwidacją 
skutko% w działania z9ywioło% w oraz powaz9nych awarii i ich skutko% w.

ZJ ro% dło: WFOSJ iGW w Lublinie



• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny Wojewo% dztwa Lubelskiego 2014-2020 realizuje wizję rozwoju

regionu  zawartą  w  Strategii  Rozwoju  Wojewo% dztwa  Lubelskiego  2020  i  stanowi  jeden

z najistotniejszych  instrumento% w  polityki  regionalnej.  Stanowi  tez9  instrument  realizacji  Umowy

Partnerstwa – dokumentu okres%lającego strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech

polityk unijnych polityki  spo% jnos%ci,  wspo% lnej  polityki  rolnej  i  wspo% lnej  polityki   w Polsce  w latach

2014-2020 i wykazuje z nią pełną zgodnos%c%.

Tabela Nr 45. Wybrane  działania,  które  mogą  uzyskać  dofinansowanie  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.

Rodzaje działań Beneficjenci
OSJ  IVGOSPODARKA NISKOEMISYJNA 4.a.

wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze z%ro% deł odnawialnych

• Działania, polegające na budowie i przebudowie infrastruktury 
słuz9ącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze z%ro% deł 
odnawialnych(ze szczego% lnym nastawieniem na produkcję 
energii elektrycznej), w oparciu o moc instalowanej jednostki: 
energia wodna, energia wiatru, energia słoneczna, energia 
geotermalna, energia biogazu, energia biomasy, kto% rych celem 
jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu będącym 
konsekwencją m.in. zanieczyszczen%  gazowych i pyłowych 
wprowadzanych do powietrza.

• W celu eliminacji tych niekorzystnych zmian Planowane jest 
wsparcie w/w. działan% , kto% rych realizacja przyczyni się ro% wniez9  
do poprawy konkurencyjnos%ci regionalnej gospodarki, poprzez: 
zmniejszenie energochłonnos%ci sektora publicznego, 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz dywersyfikację 
z%ro% deł energii w kierunku energii odnawialnej.

• jednostki samorządu 
terytorialnego, związki, 
porozumienia i stowarzyszenia 
jst,
• jednostki 
organizacyjne jst posiadające 
osobowos%c% prawną,
• przedsiębiorcy, w tym 
przedsiębiorstwa 
energetyczne,
• spo% łdzielnie i 
wspo% lnoty mieszkaniowe, TBS,
• jednostki naukowe,
• szkoły wyz9sze,
• organizacje 
pozarządowe,
• podmioty lecznicze,
• PGL Lasy Pan% stwowe i 
jego jednostki organizacyjne,
• organy administracji 
rządowej oraz jednostki 
podległe.

OSJ  IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 4.c.
poprawa efektywnos%ci energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa

mieszkaniowego

• Działania  polegające  na  kompleksowej  modernizacji
energetycznej budynko% w uz9ytecznos%ci publicznej lub budynko% w
mieszkalnych  wraz  z  wymianą  wyposaz9enia  tych  obiekto% w na
energooszczędne  (ocieplenie  obiektu,  wymiana  okien,  drzwi
zewnętrznych  oraz  os%wietlenia  na  energooszczędne,
przebudowa  systemo% w  grzewczych  wraz  z  wymianą  i
podłączeniem  do  z%ro% dła  ciepła),  modernizacja  systemo% w
wentylacji  i  klimatyzacji,  instalacja  OZE  w  modernizowanych
energetycznie  budynkach.  W  ramach  przedsięwzięcia  moz9 liwa
będzie  wymiana  z%ro% dła  ciepła  z  opartego  na  paliwach
konwencjonalnych  przede  wszystkim  na  z%ro% dła  ciepła

• jednostki samorządu 
terytorialnego, związki, 
porozumienia i 
stowarzyszenia jst,

• jednostki organizacyjne jst 
posiadające osobowos%c% 
prawną,

• jednostki sektora finanso% w
publicznych posiadające 
osobowos%c% prawną,

•  jednostki naukowe,



wytwarzające energię ze z%ro% deł odnawialnych bądz%  na przyłącza
sieciowe.

• Realizacja zaprogramowanych działan%  przyczyni się do poprawy
konkurencyjnos%ci  regionalnej  gospodarki,  obniz9enia
energochłonnos%ci  infrastruktury  publicznej  i  sektora
mieszkaniowego oraz poprawy jakos%ci powietrza w regionie.

• szkoły wyz9sze,

• osoby prawne i fizyczne 
będące organami 
prowadzącymi szkoły i 
placo% wki, - podmioty 
lecznicze,

• instytucje kultury,
• kos%cioły i związki 

wyznaniowe oraz osoby 
prawne kos%cioło% w i 
związko% w wyznaniowych,

• organizacje pozarządowe,

• PGL Lasy Pan% stwowe i jego 
jednostki organizacyjne,

OSJ  IVGOSPODARKA NISKOEMISYJNA
4.e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajo% w terytorio% w, w szczego% lnos%ci dla

obszaro% w miejskich, w tym wspieranie zro% wnowaz9onej multimodalnej mobilnos%ci miejskiej i działan%
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyz9szonych 
parametrach energetycznych, polegające na projektach pilotaz9owych,
demonstracyjnych dotyczących infrastruktury publicznej
• Modernizacja z%ro% deł ciepła (kompleksowa wymiana lub 

renowacja)
• Rozbudowa systemo% w zaopatrzenia w ciepło

• Inwestycje w zakresie os%wietlenia publicznego z 
wykorzystaniem urządzen%  energooszczędnych i ekologicznych 
jako element szerszego projektu infrastrukturalnego.

• Realizacja zaprogramowanych działan%  przyczyni się do poprawy 
jakos%ci powietrza oraz do obniz9enia energochłonnos%ci 
infrastruktury publicznej.

• jednostki samorządu 
terytorialnego, związki, 
porozumienia i 
stowarzyszenia jst,

• jednostki organizacyjne jst 
posiadające osobowos%c% 
prawną,

•  przedsiębiorcy,

• organizacje pozarządowe,

•  jednostki naukowe, 
placo% wki os%wiatowe, 
szkoły wyz9sze,

• spo% łdzielnie, wspo% lnoty 
mieszkaniowe

OSJV OCHRONA SJRODOWISKA
6.a. inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązan%  okres% lonych w

dorobku prawnym Unii w zakresie s%rodowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania
potrzeb inwestycyjnych okres% lonych przez pan% stwa członkowskie

• Projekty skierowane na poprawę gospodarki odpadami 
komunalnymi przez zapobieganie powstawaniu odpado% w, 
promowanie ponownego uz9ycia, wdraz9anie technologii odzysku, 
w tym recyklingu i ostatecznego unieszkodliwiania odpado% w w 
procesach innych niz9  składowanie, w tym związane z budową, 
modernizacją lub przebudową zakłado% w zagospodarowania 
odpado% w - w oparciu o WPGO,

• Projekty skierowane na poprawę gospodarki odpadami innymi 
niz9  komunalne przez zapobieganie powstawaniu odpado% w, 
promowanie ponownego uz9ycia, wdraz9anie technologii odzysku, 
w tym recyklingu lub ostatecznego unieszkodliwiania odpado% w.

• Realizacja zaprogramowanych działan%  przyczyni się do poprawy 
konkurencyjnos%ci regionalnej gospodarki, poprzez zmniejszenie 
ilos%ci odpado% w zagraz9ających mieszkan% com regionu oraz 
s%rodowisku

• jednostki samorządu 
terytorialnego, związki, 
porozumienia i 
stowarzyszenia jst,

•  jednostki organizacyjne jst
posiadające osobowos%c% 
prawną,

• organy administracji 
rządowej oraz ich jednostki
podległe, - podmioty 
wykonujące zadania jst,

• spo% łdzielnie i wspo% lnoty 
mieszkaniowe, TBS,

• PGL Lasy Pan% stwowe i jego 
jednostki organizacyjne,

• przedsiębiorcy



OSJ  V OCHRONA SJRODOWISKA
6.b. inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązan%  okres% lonych w dorobku
prawnym Unii w zakresie s%rodowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb

inwestycyjnych, okres% lonych przez pan% stwa członkowskie

• Działania polegające na budowie, przebudowie, modernizacji 
oczyszczalni s%cieko% w bądz%  poprawie parametro% w juz9  istniejących
oczyszczalni, w tym wsparcie dla gospodarki osadami 
s%ciekowymi (np. poprzez kompostowanie, przyrodnicze 
wykorzystanie, termiczne przekształcanie),

• Działania polegające na budowie, modernizacji kanalizacji 
s%ciekowej przy spełnieniu wymogu dotyczącego wspo% łczynnika 
koncentracji na poziomie 120 oso% b na kilometr biez9ącej sieci 
kanalizacyjnej, w celu zapewnienia efektywnos%ci ekonomicznej 
budowanej sieci; wspo% łczynnik ten w przypadku obszaro% w 
chronionych nie moz9e byc% mniejszy od 90 mieszkan% co% w na 1 
kilometr sieci,

• Realizacja zaprogramowanych działan%  przyczyni się do poprawy 
konkurencyjnos%ci regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie 
efektywnos%ci wykorzystania zasobo% w naturalnych.

· jednostki samorządu 
terytorialnego, związki, 
porozumienia i stowarzyszenia 
jst,
· jednostki organizacyjne jst 
posiadające osobowos%c% 
prawną,
· podmioty wykonujące zadania
jst,
· spo% łki wodne,
· przedsiębiorcy

OSJ  II TRANSPORT
4.e. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajo% w terytorio% w, w szczego% lnos%ci dla

obszaro% w miejskich, w tym wspieranie zro% wnowaz9onej multimodalnej mobilnos%ci miejskiej i działan%
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

• Działania polegające na budowie lub przebudowie infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego,

• Działania polegające na zakupie lub modernizacji 
niskoemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, 
w tym budowa lub przebudowa infrastruktury do jego obsługi,

• Działania polegające na budowie lub przebudowie centro% w 
przesiadkowych, w tym systemo% w Park&Ride i Bike&Ride,

• Inwestycje z zakresu inteligentnych systemo% w transportowych,
• Realizacja zaprogramowanych działan%  przyczyni się do 

zwiększenia efektywnos%ci transportu publicznego, poprawy 
jakos%ci powietrza oraz do obniz9enia energochłonnos%ci 
infrastruktury publicznej.

· jednostki samorządu 
terytorialnego, związki, 
porozumienia i stowarzyszenia 
jst,
· jednostki organizacyjne jst 
posiadające osobowos%c% 
prawną,
· przedsiębiorcy.

• Źródła finansowania inwestycji na poziomie lokalnym.

Działania  na  poziomie  lokalnym  realizowane  są  przede  wszystkim  ze  s%rodko% w  własnych.

Wykaz działan%  planowanych do realizacji przez gminę/miasto znajduje się w wieloletniej prognozie

finansowej.

Z analizy wieloletniej prognozy finansowej wynika, z9e realizują one m.in. takie działania jak:

• biez9ące działania w zakresie oczyszczania miasta i wsi,

• zadania gospodarki komunalnej i ochrony s%rodowiska,

• utrzymanie zieleni w mies%cie,

• biez9ące utrzymanie kanalizacji deszczowej,



• dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnych,

• odbio% r i zagospodarowanie odpado% w komunalnych,

• tworzenie szlako% w turystyczno-rekreacyjnych i infrastruktury towarzyszącej,

• modernizacja budynko% w komunalnych, projekty rewitalizacyjne, termomodernizacje,

• przebudowa dro% g,

•  os%wietlenie ulic, placo% w i dro% g.

•  

• PODSUMOWANIE

W trosce o s%rodowisko naturalne, a takz9e wychodząc naprzeciwko trendom zmierzającym do

redukcji  emisji  gazo% w cieplarnianych Gmina  Nielisz  przystąpiła  do opracowania  i  wdroz9enia  Planu

gospodarki niskoemisyjnej.  Dokument obejmuje działania,  kto% re  przyczynią się do poprawy jakos%ci

powietrza na terenie Gminy Nielisz oraz działania sprzyjające redukcji gazo% w cieplarnianych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nielisz ma za zadanie przyczynic%  się do osiągnięcia celo% w

okres%lonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

• redukcji emisji gazo% w cieplarnianych,

• zwiększenia udziału energii pochodzącej z z% ro% deł odnawialnych,

• redukcji  zuz9ycia energii  finalnej,  co ma zostac%  zrealizowane poprzez podniesienie efektywnos%ci

energetycznej.

Potrzeba opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nielisz wynika z podjęcia

działan%  zmierzających do przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Zmiana ta powinna

skutkowac% nie tylko korzys%ciami s%rodowiskowymi ale przynosic% ro% wnoczes%nie korzys%ci ekonomiczne i

społeczne.

Wyznaczone cele  w ramach niniejszego dokumentu są powiązane i  spo% jne  z priorytetami  i

działaniami  dokumento% w  strategicznych  na  poziomie  globalnym,  Unii  Europejskiej,  krajowym,

wojewo% dzkim i lokalnym.

Oddziaływująca na s%rodowisko infrastruktura ma znaczący wpływ na emisję zanieczyszczen% .

Do  obszaro% w  związanych  z  emisją  zanieczyszczenia  s%rodowiska  zaliczamy  obszary  związane  z:

systemem  energetycznym  (energia  elektryczna,  olej  opałowy,  węgiel),  ciepłowniczym,  a  takz9e  z

transportem.

Na  potrzeby  opracowania  sporządzono  inwentaryzację  emisji  dwutlenku  węgla  dla  Gminy

Nielisz, kto% rej celem było okres%lenie kon% cowego zuz9ycia energii [MWh] oraz wielkos%ci emisji C02 [Mg].

Rokiem,  w  kto% rym  zebrano  dane  niezbędne  do  przeprowadzenia  inwentaryzacji  emisji

dwutlenku  węgla  dla  Gminy  Nielisz  był  rok  2014.  Zebrane  dane  dla  analizowanego  obszaru

są odzwierciedleniem stanu na koniec 2014 roku, stąd tez9  rok 2014 jest rokiem bazowym.



W  wyniku  przeprowadzonej  inwentaryzacji,  kon% cowe  zuz9ycie  energii  w  roku  bazowym  na

terenie  Gminy  Nielisz  wyniosło  80 862,72  MWh/rok,  natomiast  wielkos%c%  emisji  CO2  wyniosło

23600,23Mg/rok.

Cele  i  zobowiązania  strategii  długoterminowej  Planu  działan%  na  rzecz  gospodarki

niskoemisyjnej  opierają się  na przeprowadzonej  inwentaryzacji  w zakresie  zuz9ycia energii  finalnej

oraz emisji CO2 na podstawie danych roku bazowego 2013 w sektorach:

• Os%wietlenie uliczne, dla kto% rych emisja CO2 stanowi około 1% udziału całkowitej emisji na terenie

Gminy Nielisz,

• Budynki uz9ytecznos%ci  publicznej własnos%ci  miejskiej dla kto% rych emisja CO2 stanowi około 3%

udziału całkowitej emisji na terenie Gminy Nielisz,

• Mieszkalnictwo, dla kto% rego emisja CO2 stanowi około 68 % udziału całkowitej emisji na terenie

gminy Nielisz,

• Handel,  usługi,  przedsiębiorstwa,  dla kto% rych emisja CO2 stanowi około 8% udziału całkowitej

emisji na terenie Gminy Nielisz,

• Transport, dla kto% rego emisja CO2 stanowi około 20% udziału całkowitej emisji na terenie Gminy

Nielisz.

W ramach niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nielisz ujęto 4 zadania:

• Edukacja  mieszkan% co% w  w  zakresie:  ograniczenia  emisji,  efektywnos%ci  energetycznej  oraz

wykorzystania odnawialnych z%ro% deł energii,

• Ochrona s%rodowiska naturalnego Gminy Nielisz poprzez instalację odnawialnych z%ro% deł energii w

budynkach mieszkalnych,

• Instalacja kolektoro% w słonecznych,

• Wymiana os%wietlenia na energooszczędne (typu LED).

Realizacja i ewaluacja działan%  jest kluczowym elementem realizacji załoz9en%  planu gospodarki

niskoemisyjnej.  Inwestycje  ujęte  w  Planie  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy  Nielisz  będą

finansowane ze s%rodko% w własnych Gminy Nielisz oraz ze s%rodko% w zewnętrznych. SJrodki pochodzące

na realizację zadan%  powinny byc%  ujęte w budz9ecie samorządu i jednostek mu podległych. Dodatkowe

s%rodki zostaną pozyskane z zewnętrznych instytucji w formie bezzwrotnych dotacji lub poz9yczek na

preferencyjnych warunkach w ramach dostępnych s%rodko% w krajowych i unijnych.

Reasumując, PGN znacznie zwiększy szanse rozwoju gospodarczego Gminy Nielisz. Posiadanie

Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  będzie  bowiem  wpływac%  na  moz9 liwos%c%  uzyskania  wsparcia  dla

szeregu inwestycji ze s%rodko% w finansowych Unii Europejskiej.

Wdroz9enie PGN to takz9e szansa na czystsze powietrze. W ramach dokumentu został stworzony

plan  realizacji  działan%  wspierających  osiąganie  redukcji  gazo% w  cieplarnianych,  efektywnos%ci

energetycznej  oraz  wykorzystania  odnawialnych  z%ro% deł  energii,  co  tym  samym  przyczyni  się  do

poprawy jakos%ci powietrza.


